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Arvoisat
porilaislehden
lukijat

O

lemme kesän kynnyksellä.
Edessä on monien mielestä
vuoden paras vuodenaika. On
aurinkoa ja lomaa. Kouluvuotensa päättäneet kirmaavat ansaitulle
lomalle ja elämä näyttää parhaat puolensa. On aika hengähtää, rentoutua
ja ladata akkuja vuoden jälkimmäiselle
puoliskolle.
Kulunut kevät on ollut urheiluhullulle
kansalle todellista ilotulitusta. Olemme
saaneet nauttia muun muassa kahdesta nuorten jääkiekon maailmanmestaruudesta sekä aikuisten MM-hopeasta.
Kisoja seurasi kotimaassa television välityksellä miljoonayleisö, myös monia
sellaisia, jotka eivät tunnustaudu jääkiekon ystäviksi. Motiivi löytyi usein
halusta nähdä kovan työn mukanaan
tuomaa voiton ja onnistumisen huumaa. Tunnetta, jota ei voi kuin ihaillen
ja myötämielellä katsoa. Suomalaisten
menestys on kirvoittanut ihailua maan
rajojen ulkopuolella siitä, mikä suomalaisessa jääkiekossa on muuttunut?
Miten näin pieni maa kykenee haastamaan ja voittamaan laajalla rintamalla
lajin suurmaat?
Oikotietä menestykseen ei ole. Menestyminen edellyttää kovan työnteon
lisäksi kykyä mukautua ja kehittyä. On

osattava oikea-aikaisesti tunnistaa alan
kehitystä ohjaavia trendejä ja uusia
suuntauksia. Se joka kykenee havaitsemaan ne ensimmäisenä ja saa jalkautettua ne käytännön toiminnaksi, näyttää
suuntaa muille. Tätä seuraava menestys tuottaa lisää harrastajia ja uutta menestystä. Itseään ruokkiva positiivinen
kierre on valmis. Menestyminen ja sen
mukanaan tuoma hyvänolon tunne voi
myös olla vaarallista. Huipulla pysyminen vaatii, jos mahdollista, vielä enemmän työtä ja kykyä uudistua uudelleen
ja uudelleen. On siis juostava pysyäkseen edes paikallaan. Miten tämä liittyy maanpuolustukseen tai Porin prikaatiin?
Mennyt kevät on ollut myös lukuisten kansainvälisten harjoitusten aikaa.
Puolustusvoimat, ja Porilaiset erityisesti, ovat olleet monessa mukana. Valmiutta ja osaamista on kehitetty niin
Cold Response-, Arrow-, Saber Strike-,
kuin BALTOPS- harjoituksessakin, vain
muutamia mainitakseni. Vaikka harjoitukset ovat olleet erilaisia ja niihin
osallistuvat joukot ovat vaihdelleet, on
yksi ilmiö yhteinen. Kaikkia yhdistää
se, että niihin on osallistunut hyvin laaja kansainvälinen osanottajajoukko ja
olemme kyenneet vertailemaan omaa
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osaamistamme suhteessa muihin. Paras
”uutinen” on kuitenkin tässä; olemme
kaikissa harjoituksissa saaneet varauksetonta ihailua ja palautetta asevelvollistemme erinomaisesta osaamisesta
sekä palvelusmotivaatiosta. Tuntuu
ja näyttää siltä, että kaikki onnistuu!
Mikä on tässä menestysresepti? Olemme keksineet pyörän uudestaan. Pidimme asevelvollisuuden muiden siitä
luopuessa. Uudistimme sen sisältöä, rakennetta, palvelusaikoja ja toimintatapoja. Asiakasnäkökulma on myös ollut
kehitystyössä aiempaa korostetummin
esillä. Kaiken on kruunannut, kova, arkinen työnteko asevelvollisuuden hyväksi. Työn tuloksena on laadukkaat ja
suorituskykyiset joukot, joiden tuottamisen menestysresepti tuntuu kiinnostavan myös muita.
Menestyminen edellyttää usein samoja asioita. Puhutaan sitten jääkiekosta tai maanpuolustuksesta.
Toivotan lukijoille oikein
hyvää kesää!
Tommi Haapala
Eversti

Sinisellä
siivellä
Säkylässä luonto menee
edelle. Koko yhteisö on esi
merkiksi sitoutunut alueella
viihtyvien harvinaisuuksien,
ruususiipisirkan ja harju
sinisiiven, suojelemiseen.
Mikä on sinun syysi viihtyä?
www.sakyla.fi
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EUBG
Mukana reilut 50 Porin prikaatissa koulutettua

EU:n taisteluosaston

valmiusvuoro alkaa heinäkuussa
Teksti: Markus Malila
Kuvat: Majuri Ülo Isberg /
Viron puolustusvoimat

S

uomi osallistuu Iso-Britannian
johtamaan Euroopan unionin taisteluosastoon (EUBG16) vuonna
2016. Suomen ja Iso-Britannian lisäksi
taisteluosastoon osallistuvat Ruotsi, Irlanti, Latvia ja Liettua.
Suomalaisen joukon pääosa astui palvelukseen Säkylässä viime maaliskuussa.
Joukko on kouluttautunut tehtäväänsä
Porin prikaatissa ja osallistunut koulutusaikanaan kansainvälisiin harjoituksiin Iso-Britanniassa ja Virossa.
Taisteluosaston valmiusvuoro alkaa
koulutuksen jälkeen 1.7. ja kestää vuoden loppuun asti. Tuona aikana val6

miuteen sitoutunut joukko on viiden
päivän lähtövalmiudessa. Joukon materiaali ja ajoneuvot ovat valmiina ja henkilöstö on tavoitettavissa kotipaikoillaan.
Suomi asettaa taisteluosaston valmiusvuoroon tiedustelujoukkueen, ilmatulenjohtoryhmän, esikuntaupseereita ja
kansallisen tukielementin huollon toteutukseen. Joukon vahvuus on kokonaisuudessaan reilut 50 sotilasta.
Osallistuminen EU:n taisteluosaston
valmiusvuoroon kehittää ja ylläpitää
Puolustusvoimien kriisinhallintatehtävien edellyttämää sotilaallista suo-

ajoneuvopohjaiseen tiedusteluun, Timo
toteaa.
Osaston koulutus on ollut kattava yhdistelmä rauhanturvaajan perustaitoja
ja tiedustelua.
- On ollut erittäin opettavaista ja mukavaa työskennellä korkeasti motivoituneiden reserviläisten kanssa. Itsekin
pääsen ensimmäistä kertaa käskemään
joukkoa, joka on koottu kokeneemmista ammattilaisista, Timo toteaa.

Valmiusaikana ylläpidetään
tilannetietoisuus

Vas. Naamioinnit kunnossa. Taisteluosaston suomalaiset matkalla
tiedustelutehtävään.
Yllä: Suomi ja Yhdysvallat yhteisoperaatiota suunnittelemassa.

rituskykyä ja yhteensopivuutta. Osallistumista hyödynnetään edelleen
kansallisen puolustuksen kehittämiseen ja kotimaiseen viranomaisyhteistyöhön.

Kansainväliset harjoitukset
luoneet uskoa
Taisteluosaston tiedustelujoukkueen
johtajan, kapteeni Jaakko Timon mukaan kansainvälinen harjoittelu koulutusjakson aikana on kehittänyt joukon
toimintatapoja ja luonut uskoa omaan
tekemiseen.

- Kaikki kansainvälinen yhteistyö on
ainakin osoittanut sen, että kestämme
vertailun sekä osaamisen että kalustomme puolesta mihin tahansa maahan, kapteeni Timo kertoo.
- Taistelijoiden perusosaaminen on hyvällä tasolla ja käytettävissä oleva kalusto on erittäin ajanmukaista. Kansainvälisissä harjoituksissa omasta
joukosta on saanut olla ylpeä.
Taisteluosaston henkilöstö rekrytointiin sopivan koulutuksen omaavista
rekrytoinnissa eikä avointa hakua tehtäviin ollut. Suurin osa joukosta on
reserviläisiä, jotka ovat saaneet jo varusmiesaikana kansainvälisen valmiusjoukkokoulutuksen. Joukko on Säkylässä majoittunut koko koulutusajan
kriisinhallintatukikohta Camp Mauriin.
- Päivittäiskoulutuksen harjoitusmaastot ovat siinä aivan vieressä ja lisäksi
maasto soveltuu melko hyvin tällaiseen
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Valmiusvuoron aikana joukko valmistautuu olemaan käytettävissä, mikäli
EU:n taisteluosasto päätetään lähettää
operaatioon. Valmiusosastoja on julkisuudessa moitittu käyttämättömäksi resurssiksi, sillä EU ei ole lähettänyt
niitä kertaakaan operaatioon.
- Kaikki osastostamme toki toivovat,
että pääsisimme operaatioon, mutta
toisaalta sekin tosiasia on hyväksytty,
että aiemmin joukkoa ei ole käytetty,
kapteeni Timo toteaa.
- Vaikka operaatioon lähtöä ei tulisikaan eteen, niin olemme kuitenkin
kouluttaneet nelisenkymmentä erittäin
osaavaa reserviläisistä omiin kriisiajan
tehtäviinsä. He ovat käytettävissä aina
myös kotimaan puolustukseen, Timo
lisää.
Suomen osaston kansallinen vanhin,
everstiluutnantti Kari Pelkonen muistuttaa eri johtoportaiden rooleista.
- Valmiusaikana me pidämme yllä tilannetietoisuutta ja valmistaudumme
lähtöön. Poliitikot tekevät päätökset
mahdollisesta operaatiosta ja meidän
tehtävänä on olla valmiina, jos käsky
tulee.
Tämän jutun kirjoitushetkellä on epäselvää, mikä on taisteluosaston johtovaltiona toimivan Iso-Britannian EUjäsenyysäänestyksen lopullinen tulos.
Oli tulos mikä tahansa, ei se Pelkosen
mukaan juuri vaikuta joukon toimintaan valmiusaikana.
- Britit ottavat johtovastuun erittäin vakavissaan ja olemme keskustelleet siitä, että taisteluosastoon liittyvät velvoitteet hoidetaan joka tapauksessa
kunnialla loppuun. Brittien mahdollinen EU-ero on pidemmälle menevä prosessi, Pelkonen laskee.

Maavoimien mekanisoitu harjoitus

Arrow 16 Niinisalossa
Teksti: Merja Hämäläinen
Kuvat: Puolustusvoimat
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M

aavoimissa järjestetään tämän
vuoden aikana noin 1300 harjoitusta, joista kansainvälisiä
harjoituksia on 23.
Niinisalossa järjestettiin 2.-13.5.2016
simulaattoriavusteinen kaksipuolinen
taisteluharjoitus, Arrow 16, johon sisältyi myös ampumaharjoitusvaihe.

Harjoitukseen osallistui maavoimista
noin 2250 henkilöä ja noin 340 ajoneuvoa sekä jalkaväkikomppania Yhdysvaltojen Euroopan maavoimajoukoista.
Tavoitteena oli kehittää maavoimien
mekanisoitujen joukkojen yhteistoimintaa, yhteensopivuutta ja luottamusta sekä suorituskykyä kansalliseen
puolustukseen. Tärkeimpänä koulutuskohteena oli kouluttaa joukkotuotannossa olevat joukot tavoitteen mukaisesti. Yhdysvaltojen joukko osallistui
harjoitukseen osana suomalaista taisteluosastoa.
Samalla oli mahdollista harjoitella eri
aselajien välistä yhteistoimintaa.
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Yhdysvaltojen joukkoihin kuului EteläSaksaan sijoitetun 2. Ratsuväkirykmentin jalkaväkikomppanian (2nd Cavalry
Regiment) 140 henkilöä. Mukanaan
heillä oli 17 Strykeria eli panssaroitua
miehistönkuljetusajoneuvoa.
Maavoimista mukana oli joukkoja ja
henkilöstöä Panssariprikaatista, Porin
prikaatista, Karjalan prikaatista sekä
Utin jääkärirykmentistä ja Maasotakoulusta. Henkilökuntaa oli harjoituksessa 550, varusmiehiä 1400 ja reserviläisiä 160. Kalustona heillä oli noin 110
panssaroitua ajoneuvoa sekä noin 230
muuta ajoneuvoa. Harjoituksen johti
Panssariprikaati.

Ylennykset ja palkitsemiset
Porin prikaatissa 4.6.2016
Porin prikaatin henkilökuntaa ja
sidosryhmien edustajia palkittiin
ja ylennettiin Puolustusvoimain
lippujuhlan päivänä 4.6.2016
seuraavasti:

Tasavallan presidentti on ylentänyt
4.6.2016 seuraavat Porin prikaatissa
palvelevat henkilöt reservissä:

Tasavallan presidentti on ylentänyt
4.6.2016 seuraavat henkilöt:
Everstiksi
evl Tommi Haapala .................... Säkylä
Majuriksi
kapt Teemu Lindqvist............. Niinisalo
kapt Erkki Paalu...................... Niinisalo
kapt Kimmo Papinaho................ Säkylä
kapt Arto Rantahalvari............... Säkylä
kapt Rami Takamaa..................... Vaasa
Kapteeniksi
ylil Jani Puljujärvi........................ Säkylä
Yliluutnantiksi
ltn Vili Virtanen.......................... Säkylä
ltn Ilpo Hällbacka................... Niinisalo
ltn Jouni Salmela..................... Niinisalo
ltn Pasi Suomi............................. Säkylä

Porin prikaatin komentaja on antanut ylikersantin palvelusarvon
kers (res vänr) Iiro Santala ........ Säkylä

yliluutnantiksi
ltn Veli-Kalle Kursi...................... Säkylä

Kunniamerkit

luutnantiksi

Vapaudenristin ritarikunnan
3. lk vapaudenristi

vänr Atte Leppänen.................... Säkylä
vänr Jouni Itävalo................... Niinisalo

Ylennykset

Porin prikaati osallistui lippujuhlapäivänä valtakunnalliseen paraatiin Turussa. Kalustonäyttely keräsi
kiinnostuneita Forum Marinumin
rantaan.

Porin prikaatin komentaja on
4.6. ylentänyt seuraavat aliupseerina palvelevat reservissä vääpeliksi ja antanut heille vääpelin palvelusarvon
ylik (res) Ville Nevalainen ......... Säkylä
ylik (res) Topi Nieminen............. Säkylä
ylik (res) Marko Vormisto...... Niinisalo
Porin prikaatin komentaja
on 4.6. ylentänyt seuraavat
aliupseerina palvelevat reservissä ylikersantiksi ja antanut heille
ylikersantin palvelusarvon
kers (res) Henri Hakala............... Säkylä
kers (res) Henri Kulmala......... Niinisalo
kers (res) Nico Nordberg............. Säkylä
kers (res) Pasi Salmi.................... Säkylä
kers (res) Timo Siren.............. Niinisalo
Porin prikaatin komentaja on antanut vääpelin palvelusarvon
ylik (res) Veli-Kalle Kursi ........... Säkylä
ylik (res) Jari Rantala................... Säkylä
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maj Timo Saarnio........................ Säkylä
Vapaudenristin ritarikunnan
4. lk vapaudenristi
kapt Harri Öblom........................ Säkylä
Suomen valkoisen ruusun
1. luokan ritarimerkki
evl Timo Heijari...................... Niinisalo
evl Vesa Helminen...................... Säkylä
evl Petteri Iitti............................. Säkylä
evl Sami Iso-Lauri........................Turku
evl Kai Kaltiainen........................ Säkylä
evl Marko Lahtinen.................... Säkylä
evl Tero Minkkinen.................... Säkylä
evl Aki Mustonen....................... Säkylä
Suomen leijonan 1. luokan
ritarimerkki
maj Rainer Kemppainen............. Säkylä
maj Jarmo Niemenmaa........... Niinisalo
Suomen leijonan ritarimerkki
kapt Jussi Alanko........................ Säkylä
kapt Osmo Bräysy....................... Säkylä
kapt Keijo Elonen...................... Säkylä

sotilaskotisisar
Maria Liisa Laine............Pori, Niinisalo
ylil evp
Hannu Vettenranta............Kankaanpää
Valtion virka-ansiomerkki

Porin prikaatin myönnettiin runsaasti kunnia- ja ansiomerkkejä.
Palkitsemistilaisuus järjestettiin
upseerikerholla.
kapt Petri Fleminch.................... Säkylä
kapt Teijo Heinonen........................ evp
kapt Jouko Heliluoto................... Säkylä
talsuunn Elisa Huhtanen ........... Säkylä
kapt Ilkka Huttula.................. Niinisalo
kapt Jyrki Kaunismäki................ Säkylä
kapt Keimo Korpioksa................ Säkylä
kapt Jukka Markki.......................... evp
kapt Kari Nenonen................. Niinisalo
kapt Arto Rajala.......................... Säkylä
kapt Kari Salmi........................... Säkylä
kapt Jussi Tunkkari................. Niinisalo
kapt Kimmo Uusivirta.................... evp
kapt Juha Vartiamäki.............. Niinisalo
kapt Rauno Väisänen.............. Niinisalo

Suomen valkoisen ruusun
1. luokan mitali

Suomen valkoisen ruusun
ansioristi

Suomen valkoisen ruusun mitali

ylil Jaska Hyvönen . ................... Säkylä
Insylil Markus Iisakkala ........ Niinisalo
ylil Tuomo Koivisto ................... Säkylä
ylil Kristian Soranko................... Säkylä
ylil Kari Sorkkila......................... Säkylä
ylil Klaus Tapio........................... Säkylä
ylil Jarkko Tuominen.................. Säkylä
varmest Paavo Järvinen.......... Niinisalo
soskur Tuula Nummela.............. Säkylä
Suomen valkoisen ruusun
1. luokan mitali kultaristein
ATK-tukihenk Jarmo Hänninen.Säkylä
varhoit Timo Kuusisto........... Niinisalo
varhoit Kauno Mäkinen.............. Säkylä
varmesti Markku Pitkänen......... Säkylä

varhoit Veijo Alento................... Säkylä
vääp Tuomo Katajainen.......... Niinisalo
ossiht Anna Kuusrainen............. Säkylä
varmest Janne Leppämäki.......... Säkylä
talsiht Tarja Mäenpää................. Säkylä
kurssisiht Nina Peltola................ Säkylä
kurssisiht Eija Rantanen............. Säkylä
tstosiht Hanna Saari................... Säkylä
tstosiht Satu Seppä..................... Säkylä
fysioterapeutti Jussi Sihvonen.... Säkylä
tstosiht Sirkku Suvitie................ Säkylä
talsiht Tiina Tuominen............... Säkylä
varhoit Olli Vahala...................... Säkylä

ylik Jaska Saarijoki................. Niinisalo
Sotilasansiomitali
henksuunn Eveliina Yski............ Säkylä
kapt Matti Jorva.......................... Säkylä
varhoit Isko Stenroos............. Niinisalo
komkapt David Prosi................... Vaasa
maj Sami Silmu........................... Säkylä
insmaj Antti Leppäniemi........ Niinisalo
kapt Tom Toivonen.....................Turku
evl Paavo Keskiruusi............... Niinisalo
kapt Mikko Bäckström........... Niinisalo
ylil Vesa-Pekka Pesonen............. Säkylä
Porin prikaatin ulkopuolisia sotilasansiomitalin saaneita
yrittäjä Jari Myllymäki............. Kokkola
evl evp Markku Laine.....Uusikaupunki
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tstosiht Anne-Maaret Aalto....... Säkylä
maj Timo Ala-Mutka....................... evp
kapt Juho Ervelä............................... evp
ylil Antti Kohtanen.......................... evp
kapt Vesa Koskinen......................... evp
teknkapt
Matti-Pekka Kulmala.............. Niinisalo
kapt ilari Köykkä.................... Niinisalo
kaptltn Markku Lehtimäki.......... Vaasa
teknkapt Timo Leppänen....... Niinisalo
ltn Reijo Myller....................... Niinisalo
ltn Ari Nurmenrinta.............. Niiinisalo
kapt Jari Ruski.................................. evp
kaptltn Pentti Salo....................... Vaasa
ltn Mikko Sarsila............................. evp
kapt Matti Tarkkanen................. Säkylä
Sairaanhoitaja Tuulikki Merisaari
Säkylän terveysasema
sairaala-apulainen Tuija Mäkelä
Säkylän terveysasema

Ansiomerkit
Solki jalkaväen ansioristiin
ylil Ari Korkeakoski.................... Säkylä
Jalkaväen ansioristi
evl Teemu Nurmela ................... Säkylä
kapt Antti Parviainen................. Säkylä
ylil Mikko Majava....................... Säkylä
ylik Veli-Kalle Kursi.................... Säkylä
vääp Kaarlo Koskela.................... Säkylä
kapt Ville-Matti Koski................ Säkylä
kapt Joni Ylöstalo....................... Säkylä
kapt Janne Kivelä........................ Säkylä
maj Jarmo Niemenmaa .......... Niinisalo
ylil Heikki Pellimaa................. Niinisalo
ylil Olli Pietilä......................... Niinisalo
kapt Kristian Virta.................. Niinisalo
Viestiristi
kapt Tomas Holmlund................ Säkylä
kapt Tommi Vironen.................. Säkylä
Huollon ansioristi
maj Esa Koivu............................. Säkylä
Porilaisristi
Päällystökerhon emäntä
Heli Nurmi.................................. Säkylä

Aerobicin maailmanmestari
Mira Keränen keskittyy nyt
graduunsa, mutta sen jälkeen
kiinnostaisi lähteä maailmalle
kriisinhallintatehtäviin.

Mira Keränen nauttii Suomen
Turun kesästä opiskeluihinsa
liittyvän kirjallisuuden parissa.

Valmiusjoukon
ainoa nainen
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Asko Tanhuanpää ja Mira Keräsen arkisto
Tammikuussa 2013 Huovinrinteen
portista kansainvälisen valmiusjoukon koulutukseen astunut ryhmä oli
rakenteeltaan sikäli erikoinen, että
mukana oli vain yksi ainoa nainen.
Kova pääsykoe oli osoittautunut ylivoimaiseksi muille yrittäjille, mutta
ryhmäaerobicin maailmanmestaruuden vuonna 2004 voittaneelle turkulaiselle Mira Keräselle se ei tuottanut vaikeuksia.
Mira Keränen muistelee kaksi ja puoli vuotta varusmiesajan päättymisen
jälkeen aikaansa Porin prikaatissa hymyssä suin. Ainoan naisen osa oli välillä haastava, mutta se ei kultaisia muistoja himmennä. Keränen oli keväällä
mukana Norjan kansainvälisessä Cold
Response -harjoituksessa ja kokemus

vahvisti motivaatiota kriisinhallintatehtäviin hakeutumiselle.
- Tällä hetkellä ykkösenä on opintojen
viimeistely, jotka on tarkoitus saada kokonaisuudessaan valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä, Keränen selvittää.
Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa opiskelevan Keräsen, 29, gradun aiheena on kansainvälinen terrorismi, ensisijaisesti
viholliskuva ja terroristijärjestöjen
identiteetti. Hän sanoo kiertelemättä, että kansainvälinen valmiusjoukko
tuntui parhaalta vaihtoehdolta myös
tulevaisuuden työuran kannalta.

Urheilu antoi kunnianhimoa
Palataan ennen armeijaan menoa kuitenkin vielä neljännesvuosisadan takaiseen aikaan. Nelivuotias kaarina12

laistyttö Mira Keränen aloitti tuolloin voimistelu-uransa Turun Riennon
temppukoulussa.
- Laji vaihtui muutama vuosi myöhemmin rytmiseksi voimisteluksi ja siirryttyäni murrosiässä Turun Urheiluliittoon sitten kilpa-aerobiciksi. Toinen
vaihtoehto oli yleisurheilu, mutta aerobic tuntui vaihtoehtona toimivammalta.
Näkemättä jäi, mihin Keränen olisi yltänyt yleisurheilijana, mutta aerobicissa hänestä tuli maailmanmestari. Turun
Urheiluliiton Team Spirit voitti ryhmäaerobicin Euroopan mestaruuden ja
MM-pronssia vuonna 2003 ja toukokuussa 2004 Australian Adelaidessa sitten räjähti jättipotti eli MM-kulta.
Mira Keräsen lisäksi mestarijoukkueessa kilpailivat Kukka-Maaria Lundén,
Siru Mettälä, Henna Kujander, Marianne Sjöroos, Jutta Mikkola, Mia
Tuominen ja Minna Alanen. Joukkuetta valmensi jääkiekkoleijona Juhani
Tammisen tytär Anna-Maria Tamminen.
Keränen voitti vuosina 2007-2010 vielä
neljä peräkkäistä henkilökohtaista Suomen mestaruutta, kunnes kilpailu-ura
oli aika löydä pakettiin vuonna 2011.
- Urheilu antoi erinomaisen lihaskunnon ja myös tahdonvoimaa sekä ter-

vettä kunnianhimoa. Ne ovat kaikki
ominaisuuksia, joita tarvitaan armeijassakin. Siitäkään ei ollut haittaa, että oli
oppinut toimimaan ryhmän jäsenenä.
Niin urheiluun kuin armeijaankin sopii
vanha kliseinen totuus siitä, että joukkue on juuri niin vahva, mitä on sen
heikoin lenkki, Keränen painottaa.
Mira Keränen kertoo tutustuneensa ennen varusmiespalvelukseen astumista
myös laskuvarjojääkärikoulun pääsykoevaatimuksia.
- Vaikka fyysinen kuntoni on hyvä, laskuvarjojääkäreissä se tulisi olla rautainen. Asia käänsi valinnan lopullisesti
Porin prikaatin hyväksi

Hankkikaa kissa tai koira
Keränen myöntää yllättyneensä, kun
noin 60 hengen ryhmässä ei ollut muita naisia. Tämä tiesi sitä, että hän asui
koko vuoden yksin 12 hengen tuvassa.
- Kasarmielämä oli ainakin erilainen kokemus kuin muilla, virnistää Keränen.
- Porukka hitsaantui kuitenkin nopeasti
yhteen. Ei siinä katsottu, onko nainen
tai mies. Siinä oli ehkä enemmänkin
tekemistä, että muut olivat niin paljon
nuorempia. Osalle porukasta sukupuoli
ei ollut mikään juttu, osaa hiukan vanhemman naisen seura selvästi jopa jännitti.
- Viihdyin parhaiten maastossa, siellä
tiimityö vain korostui, kun kaikki olivat täydellisesti samalla viivalla. Ei siinäkään juuri petipaikkoja lähdetty sukupuolen perusteella jakamaan, kun

Maailman- ja Euroopan mestari vauhdissa.
jäätiin kerran sadeyöksi RG:n sisään
kuivemman nukkumapaikan toivossa,
hän muistaa.
Mira Keränen kertoo hymyssä suin illasta, jolloin hän oli omassa tuvassaan
viettämässä iltaa muutaman miespuolisen palvelustoverinsa kanssa.
- Ovelle tuli porukkaa, josta joku huomautti, että Keräsellä on taas miesseuraa. Sanoin siihen, että mitä muuta seuraa minulla sitten voisi olla. Lisäsin,
että hankkikaa tänne sitten vaikka kissa tai koira. Muistan vieläkin kuinka
porukka repesi nauramaan.

Valmiussitoumus nöyrällä
mielellä
Taistelupioneerin erikoiskoulutuksen
saanut Keränen sanoo kaipaavansa armeijasta paitsi hyviä ystäviä ja yhteishenkeä, myös ammattitaitoisia kouluttajia.
- Olisi iso vääryys puhua vain yhdestä
tai kahdesta kouluttajasta nimeltä, siellä ei heikkoa lenkkiä ollut.
Mira Keränen pääsi haistelemaan armeijan henkeä viimeksi Norjan Cold
Response -harjoituksessa. Tilannepäivystäjänä kansainvälisessä ryhmässä
työskennelleen Keräsen mukaan yhteistyö oli vieläkin konkreettisempaa
kuin varusmiesaikana.

Tiimityöhön urheilussa tottuneelle naiselle ei
ollut vaikeaa sopeutua
armeijan arkeen. Kuva
Norjan tuntureilta.
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- Cold Responsen jälkeen motivaatio
kriisinhallintatehtäviä kohtaan kasvoi
entisestään. Ymmärrän toki, ettei lähteminen ole itsestäänselvää, sillä hyviä
hakijoita on varmasti paljon. Nöyrin
mielin olen liikkeellä, hän painottaa.

Itsetuntemus kasvoi armeijassa
Keräsen lähipiiristä ei muita naisia ole
armeijaa käynyt, mutta kiinnostus on
ollut kova ja samalla kannustava.
- Kysyjille olen vastannut mahdollisimman rehellisesti, mitä armeijan arkirutiinit pitävät sisällään. Olen sanonut,
että itsetuntemukseni kasvoi ja stressinsietokykyni kehittyi. Hienointa olivat kuitenkin koulutuksen aika kertyneet kokemukset, joita ei missään
muualla pääse kokemaan. Aika armeijassa oli hienoa siitäkin huolimatta, että
koko vuosi mentiin tietyllä tavalla epämukavuusalueella siihen nähden, mihin oli tottunut siviilissä.
Opiskelun ohella Mira Keräsen päiviä
täyttää tällä hetkellä urheilu. Jo oman
uransa aikana valmennuksen aloittanut
Keränen on ollut mukana muun muassa eri urheilulajien fysiikkavalmennuksessa ja erilaisissa kouluttajan tehtävissä.
- Harrastan liikuntaa edelleen itsekin
lähes päivittäin. Eihän seepra raidoistaan pääse, Keränen naurahtaa.
Yliopisto-opintojen lisäksi Keränen on
opiskellut urheilulääketiedettä avoimessa yliopistossa. Takana on myös
Maanpuolustuskorkeakoulun opintoja.

LATAA SOVELLUS
JA KIRJAUDU
MINKÄ TAHANSA
PANKIN
TUNNUKSILLA.

SUOMEN
ETUISIN LUURI

YLPEÄ
ASUKKAISTAAN

S-mobiili tuo puhelimeesi
S-ryhmän edut, Bonus-tiedot, S-Pankin
raha-asiat ja ostoksiesi takuukuitit.

YLPEÄ
Pöytyän kunta
ASUKKAISTAAN

Lataa maksuton sovellus
s-mobiili.fi.

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

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

www.poytya.fi

www.poytya.fi
Omistajan käyntikortti

www.eepee.fi
facebook.com/eepee.fi
twitter.com/Eepee_Ok
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TERVEYSASEMA JA
PÄÄVARTIORAKENNUS
- hyötyala 1423 m2
PIHAVARASTO/
AJONEUVOKATOS
hyötyala 109 m2
Terveysasema
- yhteensä 34 työpistettä
- 21 vuodepaikkaa
- jakelukeittiö
Päävartio
- n. 13 työpistettä
- 19 pukuhuonepaikkaa
- 12 majoituspaikkaa
- 3 putkaa
Teksti ja kuvat: Markus Malila

Terveysasemalle kympin rakennus

P

orin prikaatin Säkylän toimipisteen varusmiehet saavat jatkossa
entistä parempaa ja nopeampaa
terveydenhoitoa, kun varuskunnan terveysasema pääsi kesäkuussa muuttamaan vastavalmistuneeseen uuteen rakennukseen.
Terveysaseman hankesuunnitelma valmistui kaksi vuotta sitten 6.6.2014 ja
varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät
reilu vuosi myöhemmin 22.6.2015. Tiukasti suunnitellussa aikataulussa pysynyt rakennushanke kerää kiitosta Porin
prikaatin huoltopäälliköltä, majuri Rainer Kemppaiselta.
- Yhteistyö Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Säkylän toimipisteen
kanssa on sujunut rakennushankkeen
suunnittelu- ja toteutusvaiheessa erinomaisesti. Lopputuloksena on kympin
rakennus, Kemppainen kiittelee.
Terveysasemalla järjestettynä tutustumispäivänä 21.6. päällikkölääkäri Jussi Laaksosen kovimmat kiireet olivat
muuton suhteen jo takana. Terveysasema oli kiinni muuton aikana vain muutaman päivän.
- Kiire on sen osalta jo helpottanut.
Muutto oli varsin räväkkä, kun siihen
vihdoin ryhdyttiin. Kolmekymmentä
ihmistä teki muuttoa ja kannettavaa oli
reilut 800 muuttolaatikkoa, Laaksonen
huokaisee.

Kompaktimmat tilat

Varuskunnan terveysasema oli vanhan
varuskuntasairaalan purkupäätöksen
jälkeen väliaikaisesti sijoitettuna Säkylän keskustaan Säkylän kunnalta vuokrattuihin tiloihin. Uusi terveysasema
tuo terveydenhuollon osaajat taas lähemmäs varusmiehiä ja henkilökuntaa.
Mutta mikä varusmiesten terveydenhuollossa sitten muuttuu uuden terveysaseman myötä?
- Logistiikka muuttuu. Saamme toimitettua nopeampaa ja parempaa hoitoa
varusmiehille uusissa tiloissa, Laaksonen summaa.
- Autoliikenne poistuu ja saamme varusmiehet nopeammin takaisin palvelukseen tai vapautukseen yksiköihin.
Myös henkilökunnan pääsy terveysasemalle helpottuu ja saadaan tarjottua nopeampaa apua, Laaksonen lupaa.
15

Laaksonen ehti työskennellä aiemmin
myös prikaatin vanhassa, sittemmin
sisäilmaongelmien takia puretussa varuskuntasairaalassa. Laaksonen kiittelee edeltäjäänsä, päällikkölääkäri Timo
Lahinia onnistuneesta suunnittelutyöhön osallistumisesta ja Porin prikaatia
onnistuneesta yhteistyöstä.
- Vanhan varuskuntasairaalan tilat oli
tehty aikana, jolloin varuskunnissa
tehtiin myös laajempia hoitoja. Ne oli
tehty nimenomaan sairaalaksi. Uudet
tilat ovat kompaktimmat jo soveltuvat
paremmin niihin hoitotoimenpiteisiin,
jota varuskunnassa nykyisin tehdään.
- Näin terveysasemana toimimme kuin
mikä tahansa pieni terveysasema.
Kumppanuussairaalamme Satakunnan
keskussairaala tukee meitä tarvittaessa
suuremmissa hoidoissa, Laaksonen kuvailee työnjakoa.
Yhteistyö keskussairaalan kanssa on
kuukausittaista. Säkylän kunnan kanssa jatketaan yhteistyötä röntgen- ja laboratoriopalvelujen kautta, joita Laaksosen mukaan käytetään viikoittain.
Ensimmäinen tulikoe uusille terveysaseman tiloille nähdään heinäkuun
alussa, kun uudet alokkaat saapuvat
Porin prikaatiin.
- Se on kriittinen vaihe ja näemme silloin, miten saamme käsiteltyä tuon
suuren alokasmäärän uusissa tiloissa.

Intti tutuksi
Teksti ja kuvat: Merja Hämäläinen

V

altakunnallisessa intti tutuksi
-hankkeessa on kyse Puolustusvoimien ja koulujen yhteistyön
laajentamisesta ja tiivistämisestä. Vuosien 2016 - 2020 aikana kaikille Suomen koulujen 9-luokkalaisille
tarjotaan mahdollisuus tutustua varusmiespalvelukseen, naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen sekä uudistuneisiin Puolustusvoimiin. Tavoitteena on,
että vuonna 2020 kaikki koulut olisivat
osallistuneet hankkeeseen.
Miksi?
Kutsunnat, varusmiespalvelus ja vapaaehtoinen asepalvelus ovat pian ajankohtaisia tällä hetkellä yläkouluissa
opiskeleville ikäluokille.
Hankkeen tavoitteena on antaa koululaisille mahdollisuus tutustua varusmiespalvelukseen jo ennalta, että he
tietäisivät, millaisia palvelusvaihtoehtoja heille on tarjolla ja millaista siellä
intissä oikein on. Ehkä tuleva varusmiespalveluskin onnistuu paremmin,
kun on jo etukäteen enemmän tietoa
aiheesta.
Miten?
Kouluyhteistyöhön osallistuvat maa-,
meri- ja ilmavoimien joukko-osastot ja
se kattaa koko Suomen yläkoulut Ahvenanmaata lukuun ottamatta, yhteensä noin 700 yläkoulua. Kevään aikana
koulujen opinto-ohjaajille on lähetetty kattava infopaketti varusmiespalveluksesta ja sen monista mahdolli-

suuksista sekä naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta. Tämä paketti auttaa
opinto-ohjaajaa tulevissa, varusmiespalvelukseen liittyvissä keskusteluissa
opiskelijoiden kanssa.
Koululaiset ovat vierailleet eri varuskunnissa vaikkapa luokkaretkillä.
Kouluilla on myös käyty kertomassa
varusmiespalveluksesta ja siihen valmistautumisesta sekä sen hyödyntämisestä tulevissa opinnoissa. Samalla
on vastattu oppilaiden esittämiin kysymyksiin. Aikaisemmin tämä on tavoittanut vain lähikoulut, mutta uusi hanke
antaa nyt kaikille mahdollisuuden saada tutustua varusmiespalvelukseen ja
puolustusvoimien toimintaan.
Joukko-osastot sopivat yhteistyön tiivistämisestä ja yhteistyömuodoista
yhdessä koulun rehtorin ja opettajien
kanssa koulukohtaisesti, ja osallistuminen perustuu täysin vapaaehtoisuuteen.
Myös opetus- ja kulttuuriministeriöön
sekä opetushallitukseen on oltu yhteydessä heti hankkeen suunnittelun alussa ja kerrottu puolustusvoimien halusta
tehdä laajemmin ja tiiviimmin yhteistyötä koulujen kanssa.
Vaisrock Raisiossa
Useissa kouluissa pidettiin ”Intti tutuksi” -oppitunteja, jonka lisäksi oppilaat
saivat välitunnilla käydä tutustumassa armeijan kalustoon. Vaisaaren koulu Raisiossa halusi kuitenkin yhdistää
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Sotilaan taisteluvarustus herätti
kummastusta ja ihastelua Raisiossa.
”Pitääkö näitä ihan oikeasti käyttää?”
- kuului yleisöstä.
hankkeen jokakeväiseen Vaisrock-tapahtumaansa, jossa oppilaat viettivät
rennon päivän piknikillä musiikin parissa.
Porin prikaati oli paikalla koko tapahtuman ajan. Oppilaat pääsivät tutustumaan RG32 -ajoneuvoon sekä ampumaan EKO-aseella. Paikalla oli myös
kypärä, reppu ja taisteluliivi, joita voi
sovitella ja ihmetellä niiden painoa.
Rauhallisen alun jälkeen olikin porukkaa melkeinpä ruuhkaksi asti. Paikalla olleille varusmiehille esitettiin kysymyksiä laidasta laitaan. Muutama
innokas oppilas vietti Porin prikaatin
osastolla lähes koko päivän .
Kokelas Sipilä, kersantti Marjamäki,
alikersantit Elo ja Vuorinen sekä viestimies Savijoki olivat kiertäneet jo yhdeksässä koulussa esittelemässä inttitouhua, joten homma sujuikin hienosti.
Koululaiset tulivat innokkaasti juttelemaan ja kyselemään varusmiesten
aseistuksesta ja muista välineistä sekä
monista, monista muista asioista.
”Onpa hienoa, että olette mukana ja
että oppilaille on järjestetty tällaista
toimintaa, samalla tulee tietoa ja asiaa,” hymyilivät opettajatkin. ”Tuletteko
ensi keväänäkin?”

Raisio on hyvä paikka asua
ja opiskella!
Rasekon ammattiopisto ja Rasekon aikuisopisto Timali tarjoavat monipuolista
ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille Raisiossa, Naantalissa ja Mynämäellä.
Rasekon ammattiopisto kouluttaa monen eri alan perustutkintoihin ja aikuisopisto
Timali koordinoi näyttötutkintotoimintaa sekä ammatillista lisäkoulutusta. Timalilla
on myös oma oppisopimuksiin keskittyvä yksikkönsä Raision oppisopimustoimisto.

www.raseko.fi

www.akr.fi

IV-Pelti Luuri Oy
RAKENNUSPELTI- JA ILMASTOINTITYÖT
Puh: 02-763 6860, www.iv-peltiluuri.fi
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Rosvopaistia Porissa
V
Teksti ja kuvat: Merja Hämäläinen

uonna 1972 valmistui Veikko
Huovisen romaaniin perustuva,
lähes kaikkien tuntema elokuva
Lampaansyöjät. Elokuvan tärkeimmissä rooleissa olivat Heikki Kinnunen,
Leo Lastumäki ja rosvopaisti.
Kun elokuvan valmistumisesta oli
vuonna 1992 kulunut kaksikymmentä vuotta, Lastumäki kysyi jo kauan
veteraanityötä tehneeltä tuttavaltaan,
lentopurseri Kalevi Rönnqvistiltä,
voisivatkohan veteraanitkin pitää rosvopaistista. Niinpä Kaunialan sotavammasairaalassa kokeiltiinkin, olisiko tässä sellainen tapahtumaketju, jota
kannattaisi markkinoida. Ja kyllä, siitä
tuli heti valtava menestystarina!
- Jaettiin järjestelyt niin, että on ollut yksi tapahtuma maakuntaa kohti.
Enempää ei talkoilla ole ehtinyt tehdä.
Kahdeskymmenesviides vuosi lähtee
käyntiin täältä Porin Karhuhallista tänään, toukokuun yhdeksästoista päivä,
selvittää Rönnqvist.
- Rosvopaisti tehdään edelleen maakuopassa Leon ohjeiden mukaan. Valmistusaikaa on hieman pidennetty, sillä
lihan täytyy olla suussa sulavaa ja mureaa. 230 lammaskiloa muhii nyt hiilikerroksen alla noin kuusi tuntia.

Satoja veteraaneja
- Yli 320 000 veteraania on käynyt
maistamassa rosvopaistejamme näiden

vuosien aikana. Suurimpina vuosina on
ollut 16 000 kävijää, pienimmilläänkin
8 500, laskeskelee Rönnqvist.
- Monet veteraanit ovat käyneet useita
kertoja, sillä tämähän on samalla sosiaalinen tapahtuma, jossa voi tavata aseveljiä näin viihteellisissä merkeissä
Finnairilta osallistujia on yleensä parikymmentä. Mukana on lentäjiä, stuertteja ja lentoemäntiä. Tapahtumassa on
vuosien varrella esiintynyt lisäksi viihdetaiteilijoita maamme huipulta. Kaikki
ovat halunneet osallistua talkootyönä,
palkkioista ei edes puhuta.
- Saattaa olla, että lentoemäntä on tullut eilen joltain kaukolennolta ja on jo
tänään mukana täällä. Tätä veteraanityötä tehdään ihan sydämellä, hymyilee Rönnqvist.
- Kerran kun tähän tulee mukaan, irti
ei pääse.
Lähes 70 % vieraista on nykyään naisia.
Monet miehet ovat jo poistuneet, mutta heidän leskensä ovat edelleen mukana, samoin kuin veteraaninaisetkin.
Tämänvuotisen tapahtuman apujoukkoina oli Finnairin väen lisäksi mm.
opiskelijoita Winnovasta sekä Lions
Clubilaisia. He järjestivät kattauksen ja
hoitivat osaltaan tarjoilun. Porin sotilaskotiyhdistys tarjoili kahvit ja munkit.
Reippaat ja kohteliaat Porin prikaatin
varusmiehet avustivat eri tilanteissa.

Te teette tästä juhlasta juhlan!
Kalevi Rönnqvist puhui tilaisuuden
aluksi lämpimästi, välillä yleisöä naurattaenkin, lopuksi kuitenkin vakavoituen. ”Te teette tästä juhlasta juhlan!”
Kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen tervehti vieraita oululaisen runoilijan Juhani
Siljon sanoin siteeraten tämän runoa
”Vastavirtaan”. Kyseisen runon säe
”Vastavirtaan nousee lohen suku” kuvasi veteraaniasiaa myös tämänvuotisessa kansallisen veteraanipäivän pääjuhlassa.
Porin prikaatin apulaiskomentajan,
eversti Petri Kososen johdolla ja loistavan oopperalaulaja Heidi Laakson
lauluesityksen saattelemana kohotettiin tervetulomaljat, jonka jälkeen huikea pitkän linjan iskelmälaulaja Eino
Grön esitti sodanaikaisia lauluja ja
tanssilattialla alkoi olla vilskettä. Myös
paikallinen lauluyhtye Vanhat jermut
sekä puhallinorkesteri taikoivat ilmoille tanssiin kutsuvia tahteja. Tanssimahdollisuuksista kuuluikin kyselyitä jo
heti sisään tultaessa, nyt vihdoin siihen
koitti mahdollisuus. Satavuotias Tarmo
Ahtikin kävi hieman laittamassa jalalla
koreasti.
’

Mukana paljon porilaisia

Porin Rintamaveteraanien puheenjohtaja Taina Mäkitalo kertoi, että heidän
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yhdistyksestään tapahtumaan osallistui 25 henkilöä, mukana oli toki myös
avustajia. Kun matkalaiset haettiin kyytiin kotiovelta, pääsivät kaikki suinkin
kynnelle kykenevät mukaan. Muutenkin Mäkitalon luotsaama yhdistys toimii aktiivisesti.
- Kaksi kertaa kuukaudessa kokoonnutaan yhteen. Äitienpäivätanssit tanssitaan ja kuunnellaan mielenkiintoisia
esitelmiä, mainitsee Mäkitalo.
Porin Rintamaveteraanien Pauli Rontu
kertoi palvelleensa sodan aikana Kannaksella - Terijoella ja Kuokkalassa.
- Astuin palvelukseen vuonna 1941
Utissa, ja sieltä jatkoin Korialle, jossa
olin pioneerikoulutuksessa seitsemän
kuukautta. Tämän jälkeen siirryttiin
Viipuriin ja Kellomäkeen, joissa miinoitettiin ja saatiin lisää koulutusta.

Tilaisuuden huipentuma
Sillä välin kun juhlaväki nautti upeasta
ohjelmasta, riitti keittiön puolella puuhaa. Herkulliset annokset valmistuivat
tarjoiltaviksi joustavalla yhteistyöllä.
Kädet kävivät ja veitset viuhuivat, mureat lihat saivat seurakseen kurkkua ja
tomaattia sekä leipää ja leipäjuustoa.
Ruokarukouksen jälkeen tarjoilijoiden
jonot levittäytyivät pöytien väliin ja
jokainen, noin 800 lampaansyöjää sai
suussa sulavan annoksen maakuopassa
pitkään hautunutta herkkua.
Porin sotaveteraanien puheenjohtaja
Heino Paavilainen kiitti tilaisuuden
järjestäjiä ja kaikkia mukana olleita.
Finnairin henkilökunta vahvistettuna lottalaulaja Tuija Sauralla ja muilla
järjestelyihin osallistuneilla esitti tilaisuuden päätteeksi ”Veteraanin iltahuudon”, joka sai useat silmäkulmat kostumaan.

Porilainen Irja Jokinen sai kunnian puhaltaa pois nukkuneiden veteraaniveljien kunniaksi sytytetyn
kynttilän sammuksiin. ”Se oli ihana tunne,” totesi Jokinen. Kynttilän ojensi Kalevi Rönnqvist.
Mukana oli myös aviopareja, jotka olivat solmineet avioliittonsa jo sodan aikana, yli seitsemänkymmentä vuotta sitten.
Lammaspaistit matkalla
ruokapöytään
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Satakunnan jääkäripataljoona
testasi uutta kilpailua

Teksti: Markus Malila
Kuvat: Maiju-Liina Hoskari ja Markus Malila

P

orin prikaatin Säkylän toimipisteessä kisattiin 7. kesäkuuta
reippaassa jääkärihengessä, kun
Satakunnan jääkäripataljoonan varusmiehet ja henkilökunta pilotoivat pataljoonan lanseeraamaa Paras jääkäri
-kilpailua reilua viikkoa ennen saapumiserän kotiutumista.
Taistelijapareittain suoritettu kolmivaiheinen kilpailu piti sisällään falling
plates -ammunnat, esteradan ja pikamarssin. Kaikki osuudet suoritettiin
luonnollisesti taisteluvarustuksessa.
Kisan järjestelyistä vastannut kapteeni
Oula Kähkönen kertoo idean synnystä:
- Kisa on osa koulutusta ja samalla pataljoonan yhteishengen nostatusta.
Idean esikuva on Yhdysvaltojen maavoimissa, jossa vastaavan tyyppinen
kisa koskee koko maavoimia.

Kähkösen mukaan ensimmäisellä kerralla kisasta kerätään järjestelykokemusta, jotta nähdään, millaisen kisan
toteuttaminen on järkevää määrätyillä
henkilöstöresursseilla.
- Tämän päivän tärkein huomio on ollut, että vastaava kisa pystytään järjestämään hyvin päivässä, joten on
mahdollista että avaamme ensi syksynä osallistumismahdollisuuden myös
muille pataljoonille.
Nyt järjestetyn kisan periaatteena oli,
että rastit olivat nopeasti suoritettavissa suuremmallakin osallistujamäärällä
ja että tehtävät eivät vaadi muuta kuin
taistelijan perustaitoja.
- Myös tehtävä rastien monipuolistaminen on suunnitteilla, Kähkönen valottaa.

Varusmiessarjan voittajakaksikon kelpaa hymyillä.
Vauhdilla yli! Esterata taisteluvarustuksessa vaatii puhdasta voimaa ja
kestävyyttä.
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Panssarintorjuntamiehet
voitokkaina
Ensimmäiseen kisaan osallistui yhteensä 13 partiota. Jokainen Satakunnan
jääkäripataljoonan yksikkö oli edustettuna sekä henkilökunnan että varusmiesten osalta.
Varusmiessarjan voittajiksi selvisivät
Panssarintorjuntakomppanian upseerikokelas Saku Laitinen ja alikersantti Vladislav Mukkulainen. Kesäkuun
16. päivä otiutuvat taistelijat olivat tyytyväisiä kisan jälkeen:
- Kisa oli rankka, kun tuo pitkän matkan juoksu ei ole omimpia lajejani. Kaverin tsempillä mentiin kuitenkin loppuun asti ja voitto ratkesi 500 metriä
ennen maalia, Laitinen kertaa.

Protolab Oy on erikoistunut suojattujen erikoisajoneuvojen, sekä
niiden osien ja komponenttien tuotekehitykseen ja valmistukseen.
Protolab pyrkii toiminnassaan kehittämään,
ylläpitämään ja hyödyntämään kotimaista
alan erikoisosaamista.
Esimerkkinä oheisen kuvan Protolab
PMPV 6x6 “Misu”.

Protolab Oy, Sinikalliontie 12, 02630 Espoo, Finland

www.protolab.fi

SILIKONITUOTTEET
• MUOTONAUHAT • SILIKONILETKUT • MUOTTITUOTTEET • NESTESILIKONITUOTTEET (SLR)

HEXAMER OY

Pakurlantie 6, 20380 Turku, Puh 010 617 620, fax 010 617621

Saat K-Plussa-etuja
yli 3000 ostopaikasta.
K-Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä.
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VMTK:n tilat
Säkylän varusmiestoimikunnan tilat
ovat uudistuneet hiljattain. Synkkien
seinien ja kuluneiden sohvien tilalle
saatiin nykyaikaiset tilat ja kalusteet,
lisää pelikonsoleita sekä pelejä. Säkylän varusmiestoimikunnan tilat ovat
avoinna kaikille varusmiehille klo 7.30
- 20.30 ja perjantaisin klo 7.30 - 14.00.
Niinisalon toimisto on avoinna maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo
8.00 - 16.30, keskiviikkoisin klo 8.00 20.00, perjantaisin lomille lähtöön asti.
Näinä aikoina varusmiehet voivat tulla pelaamaan konsoleilla, lautapeleillä,
sekä käyttämään nettikoneita.
Päiväsaikaan suurimman osan ajasta
toimistolla on joku toimihenkilöistä,
jolloin toimistolle voi tulla kysymään,
jos mieltä askarruttaa jokin asia liittyen
esim. VMTK-toimintaan tai lomakyyteihin.

Kim Raita

Varusmiestoimikunnat
ovat varusmiesten
yhteisellä asialla
Teksti ja kuvat: Maiju-Liina Hoskari

V

arusmiestoimikunnat ovat jokaisessa varuskunnassa osa Puolustusvoimien organisaatiota ja
joukko-osastojen toimintaa. Varusmiestoimikunnassa eli VMTK:ssa edustetaan varusmiehiä monella tavalla.
Säkylän VMTK:n tiloissa työskentelee
yhteensä viisi varusmiestä, Niinisalossa kolme.
Porin prikaatin varusmiestoimikunnan puheenjohtajana Säkylässä toimii
alikersantti Kim Raita ja sihteerinä
viestimies Tuomas Savijoki. Sihteeri
työskentelee yhdessä kuntotalon henkilökunnan kanssa ja hänen päätehtävänään on auttaa kuntotalon ja liikuntakerhojen toiminnassa.
Niinisalon toimipisteen varusmiestoimikunnan kolme jäsentä ovat varapuheenjohtaja, alikersantti Samuli Kantola, sihteeri, jääkäri Ville Ritola sekä
TOS- (työ-, opiskelu- ja sosiaali-) asia-

mies, jääkäri Henri Kangasniemi. Jääkäri Kangasniemi koordinoi myös varusmiesten liikuntakerhotoimintaa.

Lomakyydit
VMTK:n tärkeimpiä tehtäviä on lomakyytien järjestäminen. Varusmiehet
ilmoittautuvat kyyteihin sähköisellä
lomakkeella Internetin varusmiestoimikuntien sivuilta ja kyydit järjestetään ilmoittautumisten perusteella.

Liikuntakerhot
Varusmiesten suosituin liikuntaryhmä
on salibandy, mutta muut lajit tulevat
heti perässä. Kuntosali, sulkapallo, koripallo, futsal, uinti ja lenkkeily ovat
kovassa suosiossa. VMTK:n toimistoilla pyritään kuuntelemaan kaikkien
varusmiesten toiveita ja kehitysideoita siitä, miten vapaa-ajasta voisi tehdä
mukavampaa kaikille.
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Some-agentit
Tärkeä tehtävä on myös some-agentti
-toiminta. Niinisalon some-agentti jääkäri Ville Ritola pitää saapumiserien
omissa facebook-ryhmissä yhteyttä varusmiehiin ja toimii näin helposti lähestyttävänä varusmiestoimikunnan yhteyshenkilönä netissä.
Säkylän toimiston viestimies Ville
Kokkomäki ja viestimies Maiju- Liina
Hoskari toimivat myös some-agentteina ja ovat esim. facebookin kautta monelle tuttuja. Heidän tehtävänään on
kuunnella varusmiehiä, jotka voivat
kertoa toiveitaan vaikkapa vapaa-ajan
toimintaan liittyen.

Alikersantti Kim Raita,
puheenjohtaja
Varusmiestoimikunnan puheenjohtajaksi haetaan aina aliupseerikurssin
loppuviikoilla. Puheenjohtajaksi voi siis
hakea ainoastaan aliupseerikurssia suorittava oppilas. Toimin Porin prikaatin
täysipäiväisenä puheenjohtajana Säkylän toimipisteessä.
Ennen ylentymistä alikersantiksi on perehdyttämisjakso, joka kestää 2-3 viikkoa. Samaan aikaan osallistuin myös
komppanian mukana alikersanttikurssin suorittamiseen.
Kiinnostuin paikan hakemisesta innostavan oppitunnin jälkeen. Olen ollut lukiossa hallintotehtävissä ja uskoin, että
olisin tähän työhön sopiva. Uskon, että

positiivinen ja oma-aloitteinen asenne
työn tekemiseen auttavat pitkälle.
Olen innoissani uudesta työstäni ja odotan kovasti jo uusien alokkaiden saapumista. Toivoisin myös, että uudetkin
alokkaat hyödyntäisivät varusmiestoimikunnan pelitiloja, sekä käyttäisivät
hyväkseen liikuntamahdollisuuksia.
Toivon, että oma puheenjohtajakauteni
tulee olemaan hyvä, ilman suurempia
takapakkeja tai vastoinkäymisiä. Uskon myös saavani kaiken tuen työhöni
esikunnasta.
Toivon kaikille uusille alokkaille hyvää
palvelusta ja innostavia hetkiä. Pyrin
kuuntelemaan heidän toiveitaan ja olemaan läsnä alikersantti.

Alikersantti Samuli Kantola,
varapuheenjohtaja
Toimin varusmiestoimikunnan varapuheenjohtajana Niinisalon toimipisteessä. Päätin hakea varapuheenjohtajan

tehtäviin nähtyäni mainoksen hausta
yksikön ilmoitustaululla. Tätä ennen
olin jo toiminut VMTK:n yksikköedustajana perusyksikössäni. Lisäksi olen
ennen palvelukseen astumista ollut
mukana samankaltaisessa toiminnassa mm. Suomen Lukiolaisten Liitossa
sekä Suomen nuorisovaltuustojen liitossa sekä lukion opiskelijakunnan hallituksessa.
Valinta tapahtui aliupseerikurssin lopulla, ja valinnan jälkeen alkoi kiireinen
aika, kun piti sekä osallistua kurssille,
että tutustua VMTK:n toimintaan ja varapuheenjohtajan tehtäviin ennen edellisen varapuheenjohtajan kotiutumista.
Perehdytysjakso alkoi Rannikkoprikaatissa valtakunnallisilla VMTK-päivillä,
joilla sain perusteita toimintaan yleisellä tasolla, sekä mahdollisuuden verkostoitua muiden varusmiestoimikuntien
kanssa, joista tärkeimpänä tietysti prikaatimme toinen varusmiestoimikunta
Säkylässä.

Samuli Kantola

Vala- ja vakuutustilaisuudet
maakunnissa

P

orin prikaatin heinäkuun alokkaiden vala- ja vakuutustilaisuudet järjestetään 18.-19.8. neljällä eri paikkakunnalla. Prikaatin laajalta toiminta-alueelta Kauhajoki,
Seinäjoki, Huittinen ja Rauma isännöivät kukin noin 500 sotilaan vala- ja vakuutustilaisuuksia ohimarsseineen ja kalustonäyttelyineen. Jokaiseen tilaisuuteen odotetaan noin paria
tuhatta varusmiesten omaista ja tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Vala- ja vakuutustilaisuudet järjestetään seuraavasti:
18.8. Kauhajoki (aamupäivä), Urheilukeskus
Pohjanmaan jääkäripataljoona ja Varsinais-Suomen huoltopataljoona
18.8. Seinäjoki (iltapäivä), Oma-SP Stadion
Satakunnan tykistörykmentti
19.8. Huittinen (aamupäivä), Huhkola
Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona

19.8. Rauma (iltapäivä), Äijänsuo
Satakunnan jääkäripataljoona
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VIHERHIUKKASET
VIHERHIUKKASET 4/2015
2/2016
Teksti ja kuva:
Seijawww.sotku.fi
Heiska

Teksti ja kuva: Seija Heiska

S

ieltä se hartaasti odotettu kesä taas tuli! Kevään viherryksen ja kasvun jälkeen
saadaan ihailla kesän värejä, kuunnella sen ääniä, haistella sen
tuoksuja, maistella sen makuja, tuntea auringon lämpö ja uintiveden
raikkaus iholla sekä ruohikon pehmeys paljaan jalkapohjan alla. Voiko
enempää vaatia, yksinkertaiset nautinnot ovat parhaita!
Kevätkauden ohjelmasta löytyi taas
toimintaa moneen lähtöön. Rentoutusjoogalla aloitettiin tammikuussa
ja saunailtaan päätettiin kesäkuussa.
On opiskeltu hätäensiapua ja tutustuttu kenttäleipomon saloihin. Kirjojakin tuunattiin, tällä kertaa kesäkassiksi. Ystävänpäiväkahvilla sotkussa
nautittiin hyvästä seurasta sekä musiikista.

Elokuun retket

Heinäkuussa Okraan

Poikkeusolokoulutusta

Aivan lekotteluksi ei tämäkään kesä
mene, sillä Okra maatalousnäyttely
järjestetään taas tänä vuonna. Ajankohta on 6.-9.7.2016, keskiviikosta
lauantaihin. Porin prikaatilla on näyttelyssä osasto ja sieltä löytyy sotilaskotikin. Oripäähän ovat lähdössä sotilaskotiautot ja paikalle pystytetään
infoteltta esittelemään toimintaamme. Tarkoitus on kokeilla käytännössä kenttäleipomokoulutuksen oppeja ja paistaa munkkeja paikanpäällä.
Kävijöitä Okrassa on aina mukavasti,
eiköhän meidänkin osasto saa heistä
osansa.

Poikkeusolokoulutusta on luvassa
taas piknik-risteilyn muodossa lauantaina 3.9.2016. Koulutus on tarkoitettu erityisesti iskuryhmäläisille sekä
poikkeusolojen kanttiinitoimintaan
ilmoittautuneille, mutta kaikki asiasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi mukaan.

Elokuu alkaa Hamina Tattoo-retkellä
3.8.2016. Vaikka matkaa Haminaan
on jonkin verran, on perillä varmasti luvassa hienoja elämyksiä. Retken
ajankohta on hiukan hankalasti keskellä viikkoa, mutta ajankohdan valitsi Sotilaskotiliitto. Kivasti lähtijöitä
silti löytyi.
Perinteisellä kesäretkellä lauantaina
6.8.2016 on odotettavissa lisää elämyksiä. Retkeilemme Naantaliin ja
tutustumme Kultarannan puutarhaan.
Paluumatkalla käymme Ruskolla sisustus- ja lahjatavaraliike Loviisan Aitassa. Auto on taas viimeistä paikkaa
myöden täynnä vihreää naisenergiaa
kun lähdemme liikkeelle. Pidetään
varpaatkin ristissä ja toivotaan tälle
lauantaipäivälle hyvää retkisäätä.

Tuleva ohjelma vaikuttaa kovin retkeilypainotteiselta. Mutta ei hätää,
sisaret hoitavat kunnialla kotikentänkin tapahtumat. Päivystysvuorot
pyörivät ja palvelu pelaa. Kesäaikaan
on taas käytössä supistetut aukioloajat kuten viime kesänäkin. Sotku on
kuitenkin auki päivittäin ja toivottaa
kaikki asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi!
Nyt nautitaan kesästä ja kaikesta siitä, mitä se tullessaan tuo. Otetaan ilo
irti elämän yksinkertaisista nautinnoista ja ladataan akkuja syksyä varten. Hyvää kesää ja nähdään sotkussa!
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6

1

MUNKKEJA
METSÄSTÄ

Teksti ja kuvat: Seija Heiska

1.Tästä se lähtee! Munkkiretki aloitettiin pukeutumalla asianmukaisesti. Siinä sitä olikin sisarilla ihmettelemistä, että saatiin kaikki
tarvittavat varusteet kasaan.
2. Kouluttajamme Vappu Alapeteri Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksestä opasti kurssilaisia rautaisella
otteella. Teuva-keittimestä aloitettiin,
että saatiin kahvivesi kiehumaan.
3. Kasasta peltejä, ruuveja ja putkia rakentui kohotuskaappi. Kehikon päälle vedettiin pressu
suojaksi, lämpöä ja kosteutta antoivat kaasupoltin ja vesikattila.

2

4

5

3

4. Taikina löytyi valmiina ämpäristä.
Siitä sitten vaan leipomaan munkkiaihioita kohotuskaapin lämpöön.
5. Vapun ohje munkinpaistajalle: ”Munkkeja täytyy soitella!”. Soitellessa voi hyräillä vaikka jotain sopivaa kappaletta.
6. Valmista tuli! Maistuisiko metsämunkki ja kuksallinen kahvia?
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Prikaati ja kilta saivat
arvostusta vuosijuhlassa

M

eidän kuuluu antaa mielessämme hiljaiset kiitokset niille
puolustusvoimiemme ammattilaisille – tämän prikaatin johto etunenässä - jotka ovat erikseen pyytämättä
huolehtineet asevoimiemme yhteistoimintakyvyn kehittämisestä. Se on nyt
takuulla painamassa vaakakupissa Suomen eduksi, tuli mitä tuli, kommodori Jukka Savolainen sanoi puhuessaan
Porin prikaatin killan vuosijuhlassa 21.
toukokuuta.
- Maanpuolustustahtomme on mittausten mukaan korkealla. Siitä on pidettävä huolta nyt, kun paine lisääntyy. Siinä on kiltalaisillakin merkittävä
rooli. Te olette mielipidevaikuttajia. On
hyvä, että te toimitte nyt, korosti Savolainen.
Hän viittaisi niihin iskusanoihin, joilla kenraali Lauri Sutela kuvasi Puolustusvoimiemme
edelläkävijäjoukkoa,
Porin prikaatia sen 350-vuotisjuhlissa
luovuttaessaan Puolustusvoimien kultaisen ansiomitalin: ”mielekkyys, tervehenkisyys, pätevyys ja ajanmukaisuus”.
Eversti Arto-Pekka Nurminen viittasi tilannekuvan muuttumiseen Itämeren alueella; juuri nyt prikaatin päätehtävä on valmius ja reagointikyky;
arkityömme, joukkojen koulutus tulee
kakkossijalla. Tätä tukevat taustalla

Teksti: Kari Nummila

Nurminen totesi tiivistetysti, että
Porilaiset ovat olleet mukana kaikissa
suomalaisten kannalta tärkeissä ja tulevaisuuteemme vaikuttaneissa kahakoissa, taisteluissa ja operaatioissa.
Hän korosti oman joukon juurien
ja historian tuntemusta, jolla on iso
merkitys joukko-osastolle perinteiden
kertoessa, mistä me tulemme, missä
olemme kulkeneet ja minne olemme
menossa. Tätä tietoutta siirretään niin
henkilöstölle kuin varusmiehillekin,
jotta perinteet elävät ajassa ja arjessa.

Juhlassa esiintyi Laivaston
soittokunta.

Seppo Yli-Nissilän johtama lippue
vuosijuhlassa.
maanpuolustustyö ja joukon hengen,
yhteenkuuluvuuden kehittäminen.
Hän mainitsi osan joukoista olevan
NATO-yhteensopivia kiitettävin arvosanoin. Hän kertoi äskettäin käydystä
harjoituksesta, jossa porilaispataljoona
löi norjalaisen ammattiarmeijan joukot
sen omalla maaperällä ja toiminta-alueella.
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Nurminen luovutti Porilaisristin
Markku Nummijoelle. Kilta luovutti
standaarin Jukka Savolaiselle, Harri Juvalle ja Lauri Heikkilälle. Kilta-ansioristin saivat karhun kera Arto-Pekka
Nurminen, Petri Kosonen ja Asko Tanhuanpää. Kilta-ansioristin saivat Vesa
Hänninen, Juha Ilomäki, Risto Jaakkola, Pekka Rinne, Heikki Saarinen ja
Arto Savonen.
Kiltaristin saivat Marjo Elasvuo, Anja
Keto, Miro Marjamäki, Leila Rautanen,
Tiina Tuominen, Risto Vatanen ja Joona
Virtanen.

Puistokonsertti saavutti
ennätysyleisön
Teksti: Kari Nummila

P

orin prikaatin killan Turun alueosasto ja Loimaan alueosasto
apulaisenaan saivat 9. kesäkuuta
liikkeelle ennätysyleisön - 200 henkeä entiseen Porin prikaatin tyyssijaan, entisen Turun kasarmialueen Tuomaanpuistoon, jossa konsertoi Laivaston
soittokunnan parikymmenhenkinen
ensemble.
Pahaa pelättiin ennakkoon eli myrskyn sateineen tuloa H-hetkellä, mutta
toisin kävi; aurinko paistoi taivaan täydeltä ja tuulikin oli tyyntynyt siedettävään voimaan.
Kansa oli osannut varustautua olosuhteisiin sopivalla vaatetuksella ja
ennen kaikkea kuulijoiden mieliä lämmitti tietysti aina taitava ja yleisönsä
mukaansatempaava
soitttokunnasta
henkivä empatia!

Yleisön toivottivat tervetulleeksi Porin prikaatin killan hallituksen jäsenet
Erkki Lehmus ja Tuula Rahkonen.
Tuula kertoi rautaisannoksen lähes
1400 jäsenen Porin prikaatin killasta,
joka toimii Porilaisten yhdyssiteenä,
vaalii joukko-osaston historiallisia perinteitä ja yhteisiä muistoja sekä lisää
maanpuolustustietoutta ja -tahtoa ja
edistää maanpuolustusharrastusta.
Konsertissa soittokuntaa johti kapellimestari, ylikersantti Juhani Valtasalmi, joka spiikkasi luontevasti esitettyjen kappaleiden perusfaktat.
Ohjelmisto keskittyi tällä kerralla
viihteelliseen musiikkiin, mm. Georg
Malmstenin merihenkisiin iskelmiin,
vauhdikkaaseen humppasikermään ja
rytmikkääseen argentiinalaiseen tangoon, mm. La Cumparcitaan. Klassisen
musiikin alalta soi kauniisti kesäillassa
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Oskar Merikannon Pohjan neiti -oopperan yksi soolo-osa, jota sävyttää hivenen melankolinen melodia. Sen toi hienosti esiin kersantti Pekka Laurikka,
joka esiintyi solistina.
Vaskitorvin ja puupuhaltimin, lyömäsoittimia unohtamatta, luotiin myös
mainio esitys Juha Watt Vainion humoristisesta teoksesta ”Käyn ahon laitaa”.
Konsertti on tärkeä tekijä kiltalaisten
yhdyssiteenä, joka vahvistaa ja kirkastaa osaltaan Porin prikaatin kunniakkaita perinteitä Turussa; onhan alueella tallella yhä se komea porilaispatsas
sekä mm. prikaatin esikunta ja sairaala sekä yliopiston tiloissa toinen Turun
kasarmin pienoismalleista.
Konsertin huoltopuolesta vastasi Turun sotilaskotiyhdistys.

Sääntöuudistus hyväksyttiin
vuosikokouksessa
Teksti: Kari Nummila

P

orin prikaatin killan vuosikokouksessa 21.5.2016 hyväksyttiin
killan sääntöuudistus, jonka mukaan mm. Killan jäseneksi voidaan hyväksyä henkilöjäsenten lisäksi myös
vapaaehtoista maanpuolustustyötä harjoittava oikeuskelpoinen yhdistys.
Uutta on sekin, että vuosikokous päättää jo seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä
jäsenmaksujen suuruudesta; näin jo
ensi vuonna jäsenmaksujen koonti alkaa aina jo tammikuussa.
Kuluvan vuoden jäsenmaksu on 20 euroa. Kannatusjäsenmaksu on 50 euroa
ja ainaisjäsenmaksu 300 euroa. Uusiin
sääntöihin voi tutustua tarkemmin killan nettisivuilla.
Timo Mäki jatkaa killan hallituksen
puheenjohtajana. Killan hallitukseen

valittiin edelleen erovuoroiset Petri Kosonen, Erkki Lehmus ja Seppo
Yli-Nissilä. Valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa Arto Arvonen ja varapuheenjohtaja on Arto-Pekka Nurminen. Uusiksi jäseniksi tulivat Pekka
Hakamäki ja Raimo Latvala.
Toiminnantarkastajat ovat Pekka Rinne ja Jukka Kianen, varalla Tuomo
Kankare ja Markku Laine.
Kiltamme jäsenmäärä oli viime vuoden
lopussa 1346. Edellisen vuoden lukema
oli 1267. Naisjäsenten määrä nousee ja
on nyt 62. Koko jäsenistön keski-ikä on
57 vuotta.
Puheenjohtaja Timo Mäki iloitsee siitä,
että hyvä yhteistyö killan ja prikaatin
välillä syvenee. Tästä lankeaa erityinen
kiitos eversti Arto-Pekka Nurmiselle.
Toiseksi ilonaiheeksi Mäki nostaa prikaatin uuden ja ansiokkaan historiate-

Kestävää kehitystä
elinjakson
alusta loppuun.
Millog Oy on kunnossapitoon sekä elinjakson hallintaja materiaalipalveluihin erikoistunut yritys. Puolustusvoimien strategisena kumppanina vastaamme maaja merivoimien materiaalin kunnossapidosta sekä
erikseen sovituista ilmavoimien materiaaleista.
Lisäksi tuotamme elinjakson hallinnan palveluita ja
osallistumme asiantuntijana materiaalihankkeisiin.
Toimintamme perustuu pitkäaikaisiin kumppanuussopimuksiin.
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oksen, jonka valmistumiseen kiltakin
on merkittävästi satsannut ja panostanut sen levikkityöhön. Hän toteaa,
että kiltamme jäsenlehti PORILAINEN
esiintyy usein kirjan sivuilla.
- Olemme kuluneena vuotena entiseen
tapaan vastanneet lehden ilmoitushankinnasta ja lehden taloudenhoidosta,
jotka muodostavat mittavan työsaran,
Mäki toteaa.
Yhtenä lähtemättömästi mieleen jääneenä asiana viime vuodelta Mäki nostaa esiin kiltamme vanhimman jäsenen, Koskella asuvan Tarmo Ahdin
isänmaallista PORILAISHENKEÄ pursuavat 100-vuotisjuhlat.

Osuustoiminta
= yhteistä etua
Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansiosta meillä on

Pidetään huolta yhdessä!

mahdollisuus laittaa hyvä kiertämään. S-ryhmän osuuskauppojen tulos käytetään oman toimialueen hyväksi

Parhaista päätöksistä on iloa monelle. Kun liityt OP Turun
Seudun omistaja-asiakkaaksi nyt, saat monipuolisten
etujen lisäksi mahdollisuuden tehdä hyvää. Lahjoitamme
jäsenyydestäsi 20 euroa valitsemallesi paikalliselle kohteelle:
TYKS:n uudelle lasten ja nuorten klinikalle, Pidä Saaristo
Siistinä ry:lle, Kynnys ry:lle tai Lounais-Suomen Martat ry:lle.

asiakasomistajien etuihin ja palvelujen kehittämiseen.
Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu myös vastuu yhteisistä asioista. Osuuskaupat ovat vahvoja oman alueensa
tuntijoita ja kehittäjiä. Ne investoivat, työllistävät ja ovat
mukana vahvistamassa kotiseutunsa hyvinvointia.

MEILTÄ SAAT S-ETUKORTILLA BONUSTA

Tutustu lahjoituskohteisiin ja omistaja-asiakkuuteen verkossa
op.fi/turunseutu.

S-Etukortilla kannattaa
myös maksaa!
S-ryhmän Suomen
toimipaikoissa voit saada
Bonuksen päälle myös
0,5% maksutapaetua, kun
maksat ostosi S-Etukortilla.
Lue lisää: s-kanava.fi/
maksutapaetu

Laitetaan yhdessä hyvä kiertämään Turun seudun parhaaksi!

OSUUSKAUPPA KEULAN ALUEELLA BONUSTA MYÖS MEILTÄ

Helmikuussa aukeaa uusi Kello ja Koruliike Raumalle Prismaan. Tervetuloa!
Aukioloajat arkisin 10-19, lauantaisin 10-16.

S-Pankissa peruspankkipalvelut
– käyttötili, verkkopankki
ja S-Etukortti Visa – ovat
asiakasomistajille maksuttomia.

HESBURGERIT:PRISMAN RAVINTOLAMAAILMA, ABC KORTELA JA ABC LAITILA

Omistaja-asiakkaana
omistat palan pankistasi!
Katso lisää op.fi/lounaismaa

HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi

Käydään Hankkijalla!
(1,25 e/l)

TERVETULOA
OSTOKSILLE!
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Lue lis
ää:
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Forssa, Laitila,
Loimaa, Turku

www.kapteeninkastikkeet.fi
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Aliupseerikurssi 1/16
ryhmänjohtajat!

A

rvoisat alikersantit, olette suoriutuneet kurssistanne kunnialla, josta esitän teille lämpimät onnittelut. Tiedän, että
te hallitsette ryhmän ja joukkueen menestykselliseen taisteluun tarvittavat
tiedot ja taidot. Niitä on teille opetettu ja harjoitutettu kurssinne aikana. Se,
mitä teidän tulee seuraavaksi oppia on
ryhmänne käytännön johtaminen, ihmisten johtaminen. Tämä on huomattavasti vaativampaa kuin asioiden osaaminen.
Johtajina teillä on vastuu alaisistanne. Johtajan vastuu on jakamaton. Osa
teistä saa ohjattavakseen alokkaita. Te
olette heille lähimpiä esimiehiä, teidän

edesottamuksianne seurataan, te olette
esimerkkejä alokkaille. Alokasryhmänjohtajien asema on keskeinen, kun mietimme sitä, miten palvelus käynnistyy
ja miten alokas kotiutuu palvelukseen.
Vanhemmille varusmiehille ryhmänjohtajiksi käskettävät ryhmänjohtajat
kohtaavat toisenlaisia haasteita. Johtaja
ansaitsee paikkansa näyttämällä osaamistaan ja osoittamalla johtamistaitoaan.
Kurssinne päättyessä haluan muistuttaa teitä kaikkia vannomastanne sotilasvalasta tai vakuutuksesta. Olkaa
lupauksenne mittaisia johtajia: olkaa
alaistanne kohtaan oikeudenmukaisia,
pitäkää huolta alaistenne hyvinvoin-
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nista, neuvokaa ja ohjatkaa heitä sekä
näyttäkää heille aina hyvää esimerkkiä
kaikissa tilanteissa.
Ottakaa käteenne Sotilaan käsikirja ja
lukekaa ajatuksella sotilasvalanne tai
-vakuutuksenne teksti. Se tiivistää onnistuneesti johtamisen keskeisen olemuksen. Olkaa oikeudenmukaisia johtajia alaisillenne!
Toivotan sinnikkyyttä ja jaksamista oppiessanne käytännön kautta johtajan
vaativaa tehtävää. Muistakaa meitä Porilaisia velvoittavat sanat: ”Kunnia - velvollisuus - tahto.”
Eversti Arto-Pekka Nurminen
Prikaatin komentaja

RAUTIA - K-MAATALOUS SALO

www.rautia.fi • www.k-maatalous.fi

R

SATAKUNNAN LIIKENNE

Kotiudu
tupaan
Turussa.

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

Portti avoinna hyvään palveluun!
Kiinteistönhoito
Lasituspalvelu

Maalauspalvelu
Siivouspalvelu

Puh. 044 7442 300
Päivystysnumero 044 7442 310

Turuntie 61, 32200 LOIMAA • www.pihaportti.fi
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Kauhajoki
Hyvä arki - Hyvä elämä
Kauhajoella arvostetaan
elämänlaatua,
jota ympärillä oleva luonto
ainutlaatuisine kohteineen tarjoaa.

www.kauhajoki.ﬁ
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Pankin vaihto mielessä?

HUITTISTEN SÄÄSTÖPANKKI TOIVOTTAA
TERVETULLEEKSI OMAAN LÄHIKONTTORIISI!
Asiantuntevaa ja ystävällistä pankkipalvelua lähellä sinua?
Mutkaton yhteydenpito pankkiin puhelimella, sähköpostilla tai henkilökohtaisella
käynnillä? Erityisasiantuntijoiden tapaamiset omassa konttorissasi? Kyllä!
Palvelemme Eurassa, Huittisissa, Kokemäellä, Porissa, Säkylässä,
Ulvilassa, Vammalassa ja Äetsässä jokaisena arkipäivänä klo 10–16.30.

Palvelussa emme säästele – tule ja totea itse!
HOIDAMME KAIKKI
PANKIN VAIHTOON
LIITTYVÄT ASIAT
PUOLESTASI.

EURA puh. 010 8415 760 ı HUITTINEN puh. 010 8415 700 ı KOKEMÄKI puh. 010 8415 755
PORI, Kauppatori puh. 010 8415 740 ı SÄKYLÄ puh. 010 8415 770 ı ULVILA puh. 010 8415 730
VAMMALA puh. 010 8415 780 ı ÄETSÄ puh. 010 8415 795
www.saastopankki.fi/huittistensp

M100, Y65
Mainos_Porilainen_1-4-2012.indd 1

30.1.2012 11:48:43

C76, Y91

TERVETULOAN
PALVELEVAA
PANKKIIN!
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Auttaa aina.
www.saastopankki.fi/someronsp
Joensuuntie 27, 31400 Somero,
p. 029 041 2310
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Voit hoitaa rekisteröinnin myös puhelimitse numerossa
0800 123 222* tai lähimmässä LähiTapiolan toimistossa
(kts. lähin toimistosi lahitapiola.ﬁ).
*ma-pe klo 8.00-18.00, puhelu on maksuton.

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola alueyhtiöt, LähiTapiola
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

50

IMAA
0

Nordea Pankki Suomi Oyj

Maailma on nykyään täynnä loputonta
uutissilppua. Maakuntalehdessä pystytään
kertomaan havainnollisesti, miten uutiset
vaikuttavat tämän seudun asukkaiden elämään.

Meille voit soittaa koska tahansa.

Emme ole unohtaneet myöskään sitä, että
lehden pitää tarjota elämyksiä ja rauhaa
– parasta seuraa kahvikupin ääreen."

Ajanvaraukset, korttiongelmat ja useat muut akuutit pankkiasiat voit hoitaa
puhelimitse nyt mihin vuorokaudenaikaan tahansa, myös viikonloppuisin.
Me teimme senkin mahdolliseksi – ensimmäisenä pankkina Suomessa.
Asiakaspalvelumme henkilöasiakkaille suomeksi 0200 3000 (pvm/mpm)
ma-su 24h/vrk.

Sanna Keskitalo
toimittaja

Teemme sen mahdolliseksi

0200 3000
nordea.fi

IKKUNAT, OVET, KALUSTEET

Lankanumerosta 8,21 snt/puh. + 6,90 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 16,90 snt/min.

T OY

Lähijournalismia

KOTIMAISTA LAATUA

KOKEMÄEN KAUPUNKI
www.kokemaki.fi

juttu tääl onnistuu

Meillä ei tarvitse jäpittää - lepo vaan!

DOMUS YHTIÖT OY
PUUSEPÄNKATU 1
32200 LOIMAA
P. 0207 100 200
WWW.DOMUS.FI

HUOMISEN MITTAINEN
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www.okperinta.fi

  


Parasta palvelua elämän
eri vaiheisiin

Erityisosaamista sotilaslakiasioissa.

Hämeentie 14, 31500 KOSKI TL / puh. (02) 484 330
Vilhonkatu 21 A, 24240 SALO / puh. (02) 727 8850
Kauppatie 15, 25260 VASKIO / puh. (02) 727 8800
etunimi.sukunimi@poppankki.fi

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

www.poppankki.fi/koski
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asiakaspaikkaa.
Tervetuloa Säkylän Sotilaskotiin!
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