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P

orin prikaatin yksi päätehtävistä on kouluttaa maavoitettyyn Yhdysvaltain Euroopan joukkojen johtamaan Saber
mien kriisinhallintaorganisaatioon kuuluvia joukkoja.
Strike 2017 -harjoituksen osaharjoitukseen Virossa. SyysValtakunnallisen erikoisjoukkohaun kautta valitut vakuussa Ruotsin pääsotaharjoituksen Aurora17 Gotlannissa
paaehtoiset miehet ja naiset saavat varusmieskoulutuksen
tapahtuvaan vaiheeseen tulee osallistumaan parhaillaan valisäksi valmiudet hakeutua kriisinhallintatehtäviin varusrusmiespalvelustaan kansainvälisessä valmiusjoukkokoulumieskoulutuksen jälkeen. Lisäksi prikaati antaa operaatioituksessa suorittava jääkärikomppania.
hin lähtevälle henkilöstölle rotaatiokoulutuksen ja takaisin
Suojelun erikoisosasto (SEO) on valmiudessa vuonna 2017
palaaville kotiuttamiskoulutuksen.
osana NATO:n nopean toiminnan joukon (NRF) täydentävää
Kansainvälinen toiminta tukee maanpuojoukkopoolia. Osallistuminen kehittää ja yllustuksen suorituskykyjen kehittämistä, hen- Yhteensopivuudella
läpitää kotimaan puolustuksen ja kriisinhalkilökunnan, reserviläisten sekä varusmiesten saavutetaan hyötyjä
lintatehtävien edellyttämää sotilaallista suoosaamista yksilö- ja joukkotasolla. Kansain- kansalliselle puolusrituskykyä ja yhteensopivuutta.
välisen yhteensopivuuden luomisella raken- tukselle ja toiminnalle
Kriisinhallintakeskuksen järjestämässä ronetaan perusta, joka mahdollistaa tehok- operaatioissa.
taatiokoulutuksessa on pitänyt kiirettä. Suokaamman yhteistoiminnan koulutuksessa,
mi lisäsi osallistumistaan Libanonissa 160
harjoituksissa ja kriisinhallintaoperaatioissa. Joukkojen ja
sotilaalla vastauksena Ranskan marraskuussa 2015 esittämenetelmien yhteensopivuudella saavutetaan hyötyjä kanmään avunantopyyntöön. Prikaati lähetti UNIFIL:n operaasalliselle puolustukselle ja toiminnalle operaatioissa. Yhteistion komentajan reserviksi (FCR) yhden jääkärikomppanian.
toiminta myös luo meille kykyä antaa ja vastaanottaa ulkoJoukon rotaatiokierto on neljä kuukautta, joka on asettanut
maista apua mahdollisessa kriisitilanteessa. Yhteensopivuus
omat haasteensa kriisinhallintakeskuksen koulutuskalenteon lisäksi turvallisuustekijä kriisinhallinnassa.
rille ja rauhanturvaajien rekrytoinnille.
Huhtikuussa prikaatissa käynnistettiin kahdenvälinen
Porin prikaati on täyttänyt annetut tehtävät ja suuntaa
koulutusyhteistyö ruotsalaisten kumppanijoukko-osastojen
luottavaisin mielin kohti tulevaisuutta maavoimien kriisinkanssa, mitä syvennetään tulevaisuudessa. Kansainväliseshallinnan osaamiskeskuksena.
sä harjoitus- ja koulutustoiminnassa saavutetaan kokemusta suurissa kokoonpanoissa harjoittelussa sekä koulutustoiminnan parhaiden käytänteiden vaihtamisessa. Vuoden
Toivotan lukijoille oikein hyvää kesän jatkoa!
2016 joulukuussa kotiutuneen valmiusjoukkokoulutetun
taistelupioneerikomppanian osia osallistui toukokuussa ViEverstiluutnantti Mika Holma
ron pääsotaharjoitukseen Kevadtorm ja kesäkuussa järjesPäätoimittaja
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Sinisellä
siivellä
Säkylässä luonto menee
edelle. Koko yhteisö on esi
merkiksi sitoutunut alueella
viihtyvien harvinaisuuksien,
ruususiipisirkan ja harju
sinisiiven, suojelemiseen.
Mikä on sinun syysi viihtyä?
www.sakyla.fi

5

Miinoittaminen tehostuu koneen avustamana. Taustalla
pioneerien käyttämä pystyjyrsin.

Taistelupioneerien
kevätmyrsky Virossa
Teksti: Tuomo Savonen Kuvat: Combat Camera Team
KEVADTORM 2017 -harjoitus järjestettiin Koillis-Virossa Jöhven - Tapan varuskuntien harjoitusalueilla sekä osin
siviilimailla 8.-26.5.2017. Kyseessä on
vuosittain järjestettävä Viron puolustusvoimien pääsotaharjoitus. Virolaisten joukkojen lisäksi harjoitukseen
osallistui joukkoja yli kymmenestä
muusta maasta. Suomesta harjoitukseen osallistui reserviläisistä muodostettu taistelupioneerijoukkue sekä
palkattuun henkilökuntaan kuuluvia
esikuntaupseereita. Osaston kokonaisvahvuus oli 63 henkilöä ja harjoituksen
kokonaisvahvuus oli yli 8000 henkilöä.

Harjoitus tarjosi monipuolisia
tehtäviä
Harjoituksessa kaksi prikaatia taisteli
toisiaan vastaan vapaasti kehittyvässä
tilanteessa. Erotuomaritoiminnalla varmistettiin joukkojen kohtaaminen sekä

harjoitustavoitteiden mukaisten toimintojen harjoittelu. Toisen prikaatin
pääosat muodostettiin virolaisista joukoista ja toisen pääosat kansainvälisistä joukoista. Molempia prikaateja johtivat virolaiset esikunnat.
Suomalaiset taistelupioneerit kuuluivat
monikansalliseen prikaatiin ja toimivat
yhteistoiminnassa muun muassa virolaisten, saksalaisten, hollantilaisten ja
liettualaisten joukkojen kanssa. Harjoituksessa pyrittiin luomaan harjoitusjoukoille sellaisia tilanteita, jotka pakottivat esikunnat ja joukot tekemään
myös hieman tavanomaisista poikkeavia taktisia ratkaisuja. Kaikessa toiminnassa korostui joukkojen välinen yhteistoiminta ja johtaminen.
Harjoitus koostui kahdesta eri vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa molemmat prikaatit harjoittelivat hyökkäystaistelua, jolloin pioneeritoiminnassa
korostui liikkeen edistäminen. Liiket6

tä edistettiin varmentamalla joukkojen
ylimeno silta-ajoneuvoilla tai raivaamalla erilaisia miinoitteita.
Toisessa vaiheessa monikansallinen
prikaati ryhmittyi puolustukseen ja
pääosin virolaisista joukoista muodostettu prikaati hyökkäsi sitä vastaan.
Pioneeritoiminnan painopisteeksi muodostui puolustusta tukevien esteiden ja
miinoitteiden rakentaminen.

Reserviläisten ammattitaito näkyi
Suomalaiset reserviläiset onnistuivat
hyvin omissa tehtävissään koko harjoituksen ajan. Yhteistoiminta muiden
maiden ammattisotilaista muodostettujen joukkojen kanssa oli sujuvaa eikä
toiminnan tasossa näkynyt käytännön
eroja.
Hyökkäysvaiheessa taistelupioneerijoukkue toteutti useita ylikulun varmennustehtäviä joukkueen kalustoon

Puolustusministeri
Jussi Niinistö jututti
suomalaisia reserviläisiä Virossa.
kuvassa keskellä kirjoittaja, Satakunnan
pioneeri- ja viestipataljoonan komentaja, everstiluutnantti
Tuomo Savonen.

kuuluvalla Leguan silta-ajoneuvolla.
Suuren silta-ajoneuvon näppärä käsittely sekä sillan laskeminen ja nostaminen keräsivät joka kerta runsaan yleisön sekä sotilaista että paikallisista
siviileistä.
Liikkeenedistämistehtävien
lisäksi
joukkue tuki muita joukkoja rakentamalla erilaisia esteitä, miinoitteita sekä
linnoittamalla. Harjoitukseen sisältyi
näin ollen kaikki taistelupioneeritoiminnan peruselementit.
Harjoitus tarjosi varmasti riittävästi
niin fyysisiä kuin henkisiäkin haasteita, koska useat tehtävistä pioneereille
perinteiseen tapaan toteutettiin yöaikaan. Harjoituksen rasituksista selviämistä tuki joukkueen hyvä motivaatio
ja yhteishenki.

Myös mediasota voitettiin
Oman mielenkiintoisen lisänsä harjoitukseen toi sen runsas näkyvyys eri
maiden medioissa sekä runsas määrä
vierailuja. Kiinnostus suomalaista osastoa kohtaan kesti koko harjoituksen
ajan. Harjoituksessa suomalaisen osaston toimintaa kävivät seuraamassa ja
tervehtimässä Suomesta puolustusministeri Jussi Niinistö sekä maavoimien
komentaja, kenraaliluutnantti Seppo
Toivonen. Vastaavasti Virosta suomalaista osastoa kävivät tapaamassa Viron
presidentti Kersti Kaljulaid sekä puolustusvoimien komentaja kenraaliluut-

nantti Riho Terras.
Suomalaisen harjoitusosaston mediatoimintaa tukivat tiedottaja sekä Puolustusvoimien Combat Camera -ryhmä.
Heidän ammattitaitoisella tuellaan kaikista mediaan liittyvistä tilanteista selvittiin hienosti. Harjoitus osoitti hyvin,
miten tärkeää on onnistua muun toiminnan ohessa myös oman julkisuuskuvan muodostamisessa.

Aina voi oppia uutta
Välillä kannattaa lähteä merta edemmäs kalaan. Harjoittelu monikansallisessa ympäristössä antaa hyvät mahdollisuudet vertailla omien ja muiden
joukkojen toimintamenetelmiä.
Harjoituksessa oli mielenkiintoista seurata, miten hyvin esikunnissa tilannetta kyettiin seuraamaan hyvin perinteisillä menetelmillä. Komentovaunuissa
oli karttapöydät, joissa nuppineuloilla
merkittiin omat ja vihollisen joukot. Tilannekuva oli vähintään yhtä hyvä kuin
kotimaan harjoituksissakin. Tätä toimintaa tulisi aika ajoin harjoitella edelleen myös kotimaassa.
Kaikkien maiden joukot panostivat
suojan hankkimiseen naamioimalla
henkilöstön ja kaluston luonnonmateriaaleilla sekä linnoittamalla. Puolustavat joukot rakensivat merkittävän määrän linnoitteita työkoneilla tuettuna.
Harjoituksessa joukot pakotettiin har7

joittelemaan johtamista ja suunnitelmien toimeenpanoa kaikilla tasoilla.
Komentajat ja esikunnat toteuttivat
harjoituksen pelin käskemät tehtävät
kuten oikeassakin tilanteessa. Tilannekuva piti hankkia ja muodostaa omin
toimenpitein ja menestys edellytti nopeaa ja oikea-aikaista suunnittelua ja
käskytystä. Johtamista tuettiin maastolaatikoilla ja rock drilleillä taitavasti.
Suomalainen taistelupioneeritoiminta kestää hyvin kansainvälisen vertailun. Suomalainen vaikutusperustainen
suluttaminen herätti runsaasti kiinnostusta muiden maiden pioneereissa.
Meidän tapamme käyttää miinoja ja panoksia osana muuta tulenkäyttöä sekä
panssarimiinojen älykkäät  ominaisuudet avasivat uusia taktisia näkökulmia myös muille.

Lopuksi
Harjoitus oli kokonaisuutena mielenkiintoinen ja onnistunut. Tämän vuoden harjoituksessa pioneeritoiminta
oli suuremmassa roolissa kuin koskaan
aikaisemmin, joten siitä saatiin paljon
kokemuksia.
Oli hienoa havaita jälleen kerran pioneerien hyvä yhteishenki monikansallisessa ympäristössä.”Virrat ei estä, kalliot ei kestä, kevätmyrskyn puhki on tie.
Joka estehestä mi murrettu lie, pioneerit kunnian vie”.

Valmiusjoukkojen rreserviläiset vakuuttivat
taistelukyvyllään ja osaamisellaan Virossa

SABER STRIKE 17

Kansainvälisen valmiusjoukon
reserviläiset ottivat vastuuta Virossa
Teksti ja kuvat: Markus Malila

N

oin 55 suomalaista osallistui
6.-16.6. Virossa järjestettyyn
Saber Strike 17-harjoitukseen.
Reserviläispainotteinen osasto muodosti harjoitukseen taistelupioneerijoukkueen.
Harjoituksen tavoitteena oli kehittää
joukkojen yhteistoiminta- ja suorituskykyä sekä harjoitella kansainväliseen
toimintaan liittyvää suunnittelua, valmistelua ja johtamista.
Saber Strike 17 on Baltian maissa ja
Puolassa järjestettävä harjoituskokonaisuus, johon osallistui tänä vuonna yhteensä noin 11 500 henkilöä 18 maasta.
Reserviläisille käsky kertausharjoitukseen oli odotettu. Pioneerijoukkueen
varajohtajana toimiva vänrikki Jesse
Raunamo kertoi harjoituksessa:

- On mukavaa nähdä kansainvälistä toimintaa ja sitä, miten muut maat toimivat. Siinä on meille erinomainen mahdollisuus myös oppia ja soveltaa omaa
tekemistämme muiden kanssa.
Harjoituksessa reserviläiset pääsivät
toimimaan itsenäisesti ja johtajat saivat vastuuta. Puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluvien kouluttajien rooli
oli lähinnä valvoa, että asiat sujuvat turvallisesti.
Porin prikaatissa kansainvälisen valmiusjoukkokoulutuksen saaneiden reserviläisten tiedossa oli jo palveluksen
lopussa nopea kutsu kertaamaan, sillä
KV -valmiusjoukoille pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään aina
kansainvälinen harjoitus joko varusmiesaikana tai kertausharjoituksena.
8

Nopeasti taistelukuntoon
ja kentälle
Reserviläisjoukon saattaminen taistelukuntoon vaati harjoituksen alusta vain
muutaman päivän. Lauantaina 3.6.Säkylässä perustettu joukko oli jo maanantaina 5.6. mukana virolaisessa pataljoonassa Tapassa, lähellä Tallinnaa.
Viron pääsotaharjoitukseen Kevadtormiin osallistui saman komppanian toinen joukkue toukokuussa ja Saber Strikessa toimiva joukko käytti samaa
kalustoa, mikä osaltaan selitti nopeaa
taistelukyvyn saavuttamista.
- Yllättävän hyvin asiat ovat palautuneet mieliin. Ensimmäisinä kertausharjoituspäivinä kyse oli lähinnä nopeasta
asioiden kertaamisesta, kersantti Miikka Putkonen totesi.

”These guys! They are more Combat than Engineers!”, totesi virolainen
pääkouluttaja jalkaväen tarkastajalle,
eversti Heikki Taavitsaiselle kuvaillessaan suomalaisen taistelupioneerijoukon otteita Saber Strike 17 -harjoituksessa Virossa.
Eversti Taavitsainen tutustui harjoitukseen ja suomalaisten taistelupioneerien
sekä virolaisen moottoroidun jalkaväkipataljoonan yhteistoimintaan Viron Tapassa perjantaina 9.6 ja lauantaina 10.6.
Reserviläisjoukkue oli vakuuttanut virolaisen edellisen yön sulutusoperaatiossa ja aamulla jatkuneissa taisteluissa.
Suomalainen osasto oli edellisen vuorokauden aikana tarjonnut arvokasta
tukea virolaispataljoonan taisteluihin
rajoittamalla vihollisen liikettä tehokkaasti miinoitteilla sekä osallistumalla
taisteluihin jalkaväkijoukkoja tukien.
Tarkastuksen yhteydessä eversti Taavitsainen totesi suomalaisten ja virolaisten yhteistyön sujuvan hyvin:

- Tämänkin harjoituksen palaute ja esimerkiksi joukkojen nopea toimintakyvyn saavuttaminen Virossa osoittavat,
että yhteistyömme toimii käytännön
tasolla erittäin hyvin.
- Kansainvälinen yhteistyö hyödyttää
meitä molempia ja jatkuu varmasti tiiviinä. Kansainväliset harjoitukset eivät
ole ainakaan vähenemään päin, Taavitsainen arvioi.
Saber Strike 17 -harjoituksen Viron
osuus järjestettiin Tapan harjoitusalueella. Alue sijaitsee noin 80 kilometriä Tallinnasta itään ja on lähes 12 000
hehtaarin pinta-alallaan Viron suurin
harjoitusalue. Alueella voidaan suorittaa mm. tykistöammuntoja sekä harjoitella ilmasta maahan -tulenkäyttöä,
mikä mahdollistaa monipuolisten ja
vaativien
harjoituskokonaisuuksien
järjestämisen alueella. Harjoitusalueen
maasto vaihtelee erittäin tiheästä lehtimetsästä laajoihin hiekkapohjaisiin aukeisiin, jotka soveltuvat myös panssaritaistelun harjoitteluun.

Virolaisen Scouts-pataljoonan
CV9035 -rynnäkköpanssarivaunu
etenee vihollisen asemiin
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SABER STRIKE 17

”More Combat
than Engineers”

KESKITTÄMÄLLÄ

VAKUUTUKSESI

SINULLA ON

VARAA VALITA.
LähiTapiolan Omaetu jopa 17 %
+ S-ryhmän Bonus jopa 5 %
Kun keskität vakuutuksesi LähiTapiolaan, voit
säästää vakuutusmaksuissa jopa 17 %. Lisäksi
vakuutukset kerryttävät sinulle S-ryhmän
Bonusta, parhaimmillaan 5 %.
Lue lisää: lahitapiola.fi/omaetu

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

Lähijournalismia
Maakuntalehdessä pystymme kertomaan
havainnollisesti, miten uutiset vaikuttavat
tämän seudun asukkaiden elämään.

YLPEÄ
ASUKKAISTAAN
YLPEÄ
Pöytyän kunta
ASUKKAISTAAN

NO NYT ON KYLLÄ
MIELETÖN ETU!

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

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

S-mobiili-sovellus tuo
omistajan uudet edut
aina suoraan puhelimeesi.

www.poytya.fi

www.poytya.fi
LATAA S-MOBIILI

S-MOBIILI.FI
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Kun kaiken on pakko toimia
www.patria.fi

Yhteispohjoismainen sotakoirakurssi
on ”rotunsa” paras maailmassa
Teksti: Matti Vihurila Kuvat: Markus Malila, Saara-Miia Keto ja Satu Hujanen

P

ohjoismaisten sotakoirien yhteistoiminnalle piti hakea vauhtia Afganistanista asti. ISAFoperaation aiheuttama tarve
kehittää tehokkaita C-IED-menetelmiä
(Counter Improvised Explosive Device
eli improvisoitujen räjähteiden torjuntamenetelmät) tuotti perustan kaksiviikkoiselle kurssille, jonka tavoitteena
oli yhtenäistää toimintamalleja ja välittää yli kansallisten rajojen operaatiossa
jo hankittua osaamista operaatioon lähetettäville koirakoille eli koiralle ja ohjaajalle. Ensimmäinen kurssi järjestettiin Norjassa v. 2010 ja seuraava vuotta
myöhemmin Ruotsissa. Suomi on osallistunut kursseille vuodesta 2012.
Yhteispohjoismaisen puolustusyhteistyön NORDEFCO:n (Nordic Defence
Cooperation) sisälle perustettiin sotakoiratoimintaa kehittävä Military Working Dog Work Group v. 2012. Työryhmän johdon kahdessa vuosittaisessa
kokouksessa linjataan tulevien kurs-

sien koulutustarjonta ja painopisteet
sekä yhteinen toimintalinja Naton Military Working Dog Expert Panel’in toiminnassa. NORDEFCO:n kaksiviikkoiselle kurssille osallistuu neljä koirakkoa
kustakin jäsenmaasta ja neljä vaihtuvista Nato-jäsenmaista.
Aluksi tavoitteena oli lisätä ISAF-operaatioon osallistuvien räjähde-etsintäkoirakoiden toimintakykyä, mutta
myöhemmin painopoiste siirtyi NORDEFCO-valtioiden koirakoiden käytön
yhtenäistämiseen. Lähtökohtana ovat
mahdolliset tulevat yhteiset kansainväliset operaatiot. Vuonna 2014 painotus
siirtyi osittain tukemaan kansallisen
turvallisuuden tukitoimia. Koulutusaiheita ovat olleet mm. kansainvälisen
terrorismin torjunta Pohjoismaissa,
omien sotilaskohteiden suojauksen tehostaminen ja muiden viranomaisten
tukeminen. Myöhemmin kurssiin on
lisätty partiokoiratoiminnan käyttötaktiikan yhtenäistäminen maiden välillä.
12

- Jossain vaiheessa havahduttiin siihen,
että kriisinhallintatehtävistä saadut kokemuksen alkoivat liiallisessa määrin
ohjata räjähdekoirien koulutusta Pohjoismaissa, ja tavallaan unohdettiin se,
että koirien pääasiallinen tehtäväkenttä
on kotimaissaan. Nyt asia on korjattu
ja painopiste siirretty omiin kansallisiin
tarpeisiin, kertoo Porin prikaatin sotakoiraosaston johtaja, yliluutnantti Petteri Halme.
Räjähde-etsintäkoirien yhtenäiset toimintatapamallit mahdollistavat eri koirakoiden tehokkaan työskentelyn niin
kotimaissaan kuin yhteisoperaatioissa
ulkomailla.
- Esimerkiksi kansainvälisessä operaatiossa suomalainen koirakko voidaan
alistaa ruotsalaisten käyttöön ja päinvastoin. Samalla tavoin määrittämiemme minimisuoritusvaatimusten perusteella kansainvälisissä operaatioissa
vaikkapa italialaisen komppanian päällikkö tietää suoritustasomme ja voi sen

perusteella tilata meidät tehtävään, Halme avaa toimintatapamallien hyötyjä.
Yhteispohjoismainen sotakoirayhteistyö on saanut tunnustusta myös Naton taholta. Vuodesta 2010 NORDEFCO on ollut ainoa organisaatio, jolla on ollut pysyvä
puheenvuoro Naton Military Working Dog Panel’in kokouksissa. Naton lähettämät tarkkailijat ovat myös avoimesti tunnustaneet NORDEFCO:n kurssin olevan ylivoimaisesti tehokkain ja parhaiten järjestetty sotakoirien
koulutustilaisuus maailmassa.

Pohjoismaiset sotakoirat
ensivisiitillä Suomessa
NORDEFCO:n koiranohjaajakurssi (Military Working Dog Course) järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa touko-kesäkuun
vaihteessa. Kaksiviikkoiselle kurssille osallistui reilut 30 henkilöä ja 17 sotakoiraa Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Norjasta,
Itävallasta ja Ranskasta. Kurssilla harjoiteltiin kansainväliseen
operaatioon osallistuvan monikansallisen sotakoiraosaston perustamista ja toimintaa. Tavoitteena oli eri kansallisuuksista
osallistuvien partio- ja räjähdekoiranohjaajien toimintatapamallien, tekniikoiden ja taktiikoiden yhteensovittaminen. Ensimmäisessä vaiheessa joukot harjoittelivat Porin prikaatin Säkylän
harjoitusalueella. Kurssiin liittyvä sotaharjoitus pidettiin Pöytyän Raasissa sekä Turussa, Pansion alueella.
Yksi kurssille osallistuneista koiranohjaajista oli norjalainen alikersantti Mari Slettner koiransa Gunnarin kanssa. Alun perin poliisikoiraksi suunniteltu Gunnar ei kuitenkaan ominaisuuksiensa puolesta soveltunut poliisitoimintaa, joten se siirtyi
1,5-vuotiaana sotakoiraksi. Armeijassa sen päätehtäväksi muotoutui jäljestäminen, mistä se antoi oivallisen esityksen toimittajille järjestetyn toimintanäytöksen yhteydessä Säkylässä.

Norjalainen sotakoiranohjaaja, alikersantti
Mari Slettner ja koiransa Gunnar olivat yksi Suomessa ensi kertaa järjestetyn yhteispohjoismaisen harjoituksen koirakoista.

Sotakoirat
Puolustusvoimissa
Puolustusvoimilla on noin 130 sotakoiraa, jotka ovat roduiltaan
pääasiassa saksanpaimenkoiria, belgianpaimenkoiria (malinois)
ja labradorinnoutajia. Joukkoon mahtuu myös erikoisetsintäkoiraksi koulutettu parsonrusselinterrieri Repovaaran Etsivä eli Indy,
joka palvelee Kainuun prikaatissa sotilasmestari Jyrki Mustosen
työparina. Energinen Indy palkittiin viime vuonna Vuoden sotakoirana.
Suomessa sotakoiratoiminta on keskitetty Porin prikaatin Niinisalon toimipisteessä sijaitsevaan Sotakoiraosastoon. Tämä Tiedustelukomppaniaan kuuluva Puolustusvoimien koiratoiminnan
keskus vastaa sotakoirapalveluiden tuottamisesta ja henkilökuntaan kuuluvien koiranohjaajien peruskoulutuksesta. Niinisalon lisäksi sotakoiria koulutetaan myös Kainuun prikaatissa Kajaanissa.
Sotakoirat saavat koulutuksen partio-, räjähde-, huume- ja jälkikoiriksi tai näiden yhdistelmiksi, esim. partio- ja räjähdekoiraksi. Normaalioloissa sotakoirien päätyöpaikka on sotilaspoliisivartiostoissa palkatun henkilökunnan ohjaamana, ja poliisikoirien
tavoin ne elävät arkeaan ohjaajiensa mukana niin töissä kuin kotonakin.
Porin prikaatissa on 24 sotakoiraa, joista 17 on varusmiesohjaajien koulutuskäytössä. Loput seitsemän ovat operatiivisessa
käytössä Säkylän ja Niinisalon sotilaspoliisivartiostoissa. Varusmiesten sotakoiran ohjaajakoulutus kestää miehistöllä yhdeksän
kuukautta ja varusmiesjohtajilla vajaan vuoden. Koulutettavat varusmiehet saavat myös sotilaspoliisikoulutuksen.

Puolustusvoimilla on noin 130 sotakoiraa, joista yksi on erikoisetsintäkoiraksi koulutettu Repovaaran Etsivä eli tutummin Indy.
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Riitta 2017

Reserviläisjohtoinen
hajauttamisharjoitus

Teksti: Olli Alho Kuva: Saara-Miia Keto

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) lounaissuomalaiset reserviläiskouluttajat suunnittelivat, johtivat ja
toteuttivat paikallispataljoonien reserviläisille kohdennetun Riitta 2017
-harjoituksen Porin prikaatissa Säkylässä 21.-23.4.

R

iitan pääteema oli joukkojen
perustamiseen kiinteästi liittyvä hajautetun materiaalin
käsittely. Viikonloppuna harjoiteltiin myös johtamisjärjestelmiä, tilannekuvaa ja viestiliikennettä. Riitta
oli vapaaehtoinen harjoitus, johon osallistui yhteensä n.250 reserviläistä.
Hajauttamisharjoituksessa perustaville yksiköille kulkeutui konttikaupalla
materiaalia, joka tuli tehokkaasti ohjata
perustamispaikoille lähemmäs joukkoja, joille materiaali tulee jakaa. Harjoituksen aikana reserviläisiä haastettiin
kysymyksellä, miten joukot saadaan
perustetuksi nopeasti. Reserviläisten
tekemistä motivoi tieto siitä, että nykyisessä uhkaympäristössä nopean perustamisen merkitys korostuu entisestään. Harjoitus oli erityisen haastava,

koska maavoimien uudistetussa tais- kohtaisia lainsäädäntöhankkeita maantelutavassa juuri materiaalilogistiikan puolustuksen suorituskyvyn takaamihallintaa on pidetty mielenkiintoisena seksi. Luennon myötä kasvanut tietoitoteutettavana. Harjoituksen lauantai- suus oman tekemisen merkityksestä
na tarkastanut maavoimien komentaja, isossa kuvassa oli paikallisjoukkojen
kenraaliluutnantti Seppo Toivonen, taistelijoille motivoivaa.
oli kuitenkin vaikuttuInformatiivisen luReserviläisiä motivoi tieto
nut siitä, miten hyvin
ennon lisäksi Riitta
harjoitus toimi ja miten siitä, että nopean perusta- 2017 sai Lounais-Suohyvin sitoutuneet re- misen merkitys korostuu
men MPK:n omassa
serviläiset osaavat asi- entisestään.
auditoinnissa yhteisansa.
työssä tilaajan kanssa
Riitta 2017 huipentui sunnuntai-il- positiivista palautetta mm. siitä, miten
tapäivällä valtakunnan tason huip- eri osa-alueet palvelivat maanpuoluspuluentoon, kun Onnettomuustut- tuksen ison kuvan koulutustarpeita ja
kintakeskuksen johtaja, tekniikan miten harjoituksen teemat olivat jatkutohtori Veli-Pekka Nurmi kertoi osal- moa edellisistä harjoituksista.
listujille mm. tuoreen valtioneuvos- Lounais-Suomen MPK:n teema ”reserton puolustusselonteon vaikutuksesta viläinen kouluttaa reserviläistä” näytti
paikallisjoukoillejaesittelikattavastiajan- jälleen voimansa!
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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.

TOYOTA
M100, Y65
C76, Y91

RAISIO LOIMAA FORSSA
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Porin prikaatin komentaja, eversti
Rami Saari johti joukkoaan ohimarssissa.

Lippujuhlapäivän upea paraati
Helsingissä  
Teksti: Markus Malila Kuvat: Combat Camera Team

I

li Niinistö yhdessä Puolustusvoimain komentajan, kenraali
Jarmo Lindbergin kanssa.
Porin prikaati osallistui paraatin ohimarssiin ja asetti kalustoa Kansalaistorin kalustonäyttelyalueelle. Poliisin arvion
mukaan lippujuhlapäivän tapahtumia seurasi yli 50 000 ihmistä eri tapahtumissa.

tsenäisen Suomen 100. juhlavuosi ja pääkaupunkinsa
Helsinki tarjosivat Puolustusvoimien lippujuhlapäivän
paraatille 4.6. upeat puitteet. Suomen 100-vuotisjuhlien
lisäksi lippujuhlapäivänä tuli kuluneeksi tasan 150 vuotta Suomen Marsalkka Mannerheimin syntymästä.
Paraatin ohimarssin vastaanotti tasavallan presidentti Sau-

Kurkkaus kulisseihin
varusmiesten mukana

P

orin prikaatin SOME-agentit, viestimies Saara-Miia Keto
ja jääkäri Joakim Vigelius avasivat tapahtumajärjestelyjen kulisseja Puolustusvoimien Snapchat -seuraajille tapahtumapäivien aikana.
Viime vuonna käynnistetyllä Snapchatin Inttielämää -Kanavalla on jo yli 7000 seuraajaa ja mikä tärkeintä, suurin osa
seuraajista on nuoria. Kanavaa pyöritetään kolmen joukkoosaston voimin, joista Porin prikaati on ainoa maavoimista.
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Kaksi paraatia
Pohjanmaalla ensi vuonna
Puolustusvoimien lippujuhlapäivän paraati järjestetään ensi vuonna Porin
prikaatin vastuualueella Seinäjoella.
4.6.2018 järjestettävän paraatin valmistelut ovat jo vuotta ennen h-hetkeä hyvässä vauhdissa.
- Valmistelut ovat lähteneet hyvin
käyntiin. Olemme ottaneet hyvissä

ajoin yhteyksiä eri toimijoihin, ja mm.
tila- ja aluevarauksia on jo tehty. Pidimme ensimmäinen suunnittelukokouksen Seinäjoella jo toukokuun lopussa,
paraatin järjestelyjen projektiupseeri,
kapteeniluutnantti Markku Lehtimäki
Pohjanmaan aluetoimistosta valaisee.
Tämän vuoden paraatia Helsingissä

Mm. kenttäkanuuna 155K98
nähtiin Kansalaistorin kalustonäyttelyssä.
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Lippujuhlapäivän tapahtumia
Helsingissä seurasi yli 50 000
ihmistä.

elävöitti Suomi 100 -juhlavuosi, mutta
ensi vuonna Seinäjoen paraatissa näkyy puolestaan Puolustusvoimien 100.
juhlavuosi.
- Juhlavuoden teema tulee näkymään
tapahtuman kaikilla tapahtuman kohteilla, Lehtimäki suunnittelee.
Oman haasteensa tapahtuman valmisteluihin tuo pitkät välimatkat. Vaikka valmistelua johdetaan Pohjanmaan
aluetoimistosta Vaasasta, tarvitaan käytännön työssä paljon käsiä myös Niinisalosta ja Säkylästä.
Lippujuhlapäivän lisäksi prikaatin vastuulla on ensi vuonna toinen näkyvä
tapahtuma Pohjanmaalla. Prikaati johtaa maavoimien toimintasuunnitelman
mukaisesti jääkärien kotiinpaluun 100
-vuotisjuhlan paraatin 24.2.2018 Vaasassa.
- Tuo paraati toimii erinomaisena kenraaliharjoituksena lippujuhlapäivän paraatin järjestelyjä ajatellen, Lehtimäki
laskeskelee.

Lippujuhlapäivän
ylennetyt ja palkitut
Porin prikaatissa ylennetyt
4.6.2017
Tasavallan presidentti on ylentänyt 4.6.2017 seuraavat henkilöt:
Porin prikaatissa
majuriksi
kapteeni Kai Oskari Metsä-Tokila
(Säkylä)
kapteeniksi
yliluutnantti
Heikki Jouko Juhani Sinisalo (Säkylä)
insinöörikapteeniksi
insinööriyliluutnantti
Mika Markus Iisakkala (Niinisalo)
insinööriyliluutnantti
Petri Ville Kalevi Vallas (Niinisalo)
yliluutnantiksi
luutnantti
Jukka Petteri Halme (Niinisalo)
luutnantti
Kimmo Tapio Kakkonen (Niinisalo)
insinööriluutnantiksi
ylikersantti
Antti Samuli Sainio (Niinisalo)
Puolustushallinnossa palvelevat henkilöt reservissä:
yliluutnantiksi
luutnantti
Jaakko Sakari Liimatta (Säkylä)
luutnantiksi
vänrikki
Mikko Heikki Liimatainen (Säkylä)
Porin prikaatin komentaja on
4.6.2017 ylentänyt reservissä vääpeliksi seuraavat Porin prikaatissa
aliupseerina palvelevat ja antanut
heille vääpelin palvelusarvon:
ylikersantti (res ylik)
Henri Mikael Hakulinen (Niinisalo)
ylikersantti (res ylik)
Elina Maaria Kemppainen (Säkylä)
ylikersantti (res ylik)
Ville Poika Linnovaara (Niinisalo)
ylikersantti (res ylik)
Ville Oskari Rantala (Niinisalo)
ylikersantti (res ylik)

Ilkka Sakari Virkkunen (Säkylä)
Porin prikaatin komentaja on
4.6.2017 on antanut seuraaville
Porin prikaatissa aliupseerina palveleville vääpelin palvelusarvon:
ylikersantti (res ltn)
Jonni Juhani Wallin (Niinisalo)
ylikersantti (res ltn)
Mikko Heikki Liimatainen (Säkylä)
Porin prikaatin komentaja
on 4.6.2017 ylentänyt reservissä
seuraavat Porin prikaatin
siviiliviranhoitajat:
ylikersantiksi
osastosihteeri
Anna Pauliina Kuusrainen (Säkylä)
varastonhoitaja
Janne Eelis Einari Rautiainen (Säkylä)
ICT asiantuntija
Marko Petri Kalevi Raukola (Niinisalo)
korpraaliksi
varastomies
Joni Petteri Väänänen (Säkylä)

Porin prikaatissa palkitut
4.6.2017
Tasavallan presidentti on kesäkuun 4. päivänä 2017 myöntänyt seuraavat ansiomerkit:
Vapaudenristin Ritarikunnan
4. luokan vapaudenristin:
Kapteeni Jani Karlsson (Säkylä)
Suomen Leijonan Ritarikunnan
1.luokan Ritarimerkin:
majuri Marko Petri Haikkola (Turku)
majuri Pasi Juhani Lehtonen (Turku)
majuri Kimmo Olavi Levander (Säkylä)
Suomen Valkoisen Ruusun
Ritarikunnan Ritarimerkin:
majuri Mikko Rikhard Laasala (Säkylä)
majuri Teemu Volter Lindqvist
(Niinisalo)
majuri Erkki Akseli Paalu (Niinisalo)
majuri
Kimmo Veli Kristian Papinaho
(Niinisalo)
majuri Rami Antero Takamaa (Vaasa)
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Suomen Leijonan Ritarikunnan
Ritarimerkin:
kapteeni Petri Juhani Korpinen (Säkylä)
kapteeni
Raine Ano Antero Lauhanen
(Niinisalo)
teknikkokapteeni
Pasi Kalevi Lönnberg (Säkylä)
kapteeni
Reijo Eero Miettinen (Niinisalo)
kapteeni
Jani Kalevi Puljujärvi (Säkylä)
kapteeni
Jouni Antero Vuorela (Niinisalo)
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ansioristin:
yliluutnantti
Elias Antero Halminen (Säkylä)
yliluutnantti
Kari Sakari August Joensuu
(Niinisalo)
yliluutnantti
Jukka Taneli Kärkkäinen (Säkylä)
yliluutnantti
Jani Jukka Laine (Niinisalo)
yliluutnantti
Ville Jaakko Mikael Seppä (Säkylä)
sosiaalikuraattori
Mirjami Flemmich (Säkylä)
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan
1. luokan mitalin kultaristein:
henkilöstösihteeri
Heli Päivikki Kaunisharju (Säkylä)
toimistosihteeri
Kirsi Marjut Liimu (Niinisalo)
Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 1. luokan mitalin:
vääpeli
Teemu Henrik Hakamäki (Säkylä)
vääpeli
Jani Valtteri Tolonen (Säkylä)
varastonhoitaja
Jyrki Ilmari Jokela (Säkylä)
varastonhoitaja
Katja Maarika Ojala (Säkylä)
arkistosihteeri
Katriina Maria Varjonen (Säkylä)
Puolustusvoimain komentaja on
kesäkuun 4. päivänä 2017 myöntänyt Sotilasansiomitalin:

everstiluutnantti
Tero Raimo Juhani Savonen (Säkylä)
yliluutnantti
Jari Juhani Rantala (Säkylä)
henkilöstösihteeri
Anne Marjatta Jokinen (Säkylä)
toimistosihteeri
Marianne Anita Martiala (Turku)
Tasavallan presidentti on antanut
Valtion virka-ansiomerkin tunnustukseksi valtion hyväksi suoritetusta pitkäaikaisesta palveluksesta.
majuri
Jari Hoppela (Reservissä, Säkylä)
kapteeni
Jukka Markki (Reservissä, Säkylä)
kapteeni
Tom Toivonen (Reservissä, Säkylä)
kapteeni
Jouni Vuorela (Niinisalo)
yliluutnantti
Ilpo JHällbacka (Reservissä, Niinisalo)
tiedotussihteeri
Merja Hämäläinen (Niinisalo)
Lisäksi Puolustusvoimain komentajan toimesta on myönnetty seuraaville, ei Porin prikaatin
henkilöstöön kuuluville henkilöille Sotilasansiomitalit.
Varapuheenjohtaja
Marjaana Vihottula
sotilaskotisisar
Maarit Marjatta Huhtala
sotilaskotisisar
Ritva Susanna Vuorinen
Jalkaväen tarkastaja on myöntänyt
4.6.2017 seuraaville henkilöille
Jalkaväen ansioristin:
Yliluutnantti
Heikki Mikael Saarinen (Säkylä)
Yliluutnantti
Jarno Patrik Heinonen (Säkylä)
Yliluutnantti Vesa Petri Tennilä (Turku)
Ylivääpeli Jarmo Sakari Jokela (Säkylä)
Vääpeli
Jaakko Tapani Vainionpää (Niinisalo)
Vääpeli Arto Juhani Kauppinen
(Säkylä)
Viestiristi toimikunta on myöntänyt 5.3.2017 Viestiristin:
kapteeni
Kalle Juhani Nieminen (Säkylä)

Telamiinojen
parista toimistoon
Teksti ja kuva: Markus Malila

O

sastosihteeri Anna
Kuusrainen oli yksi
Porin prikaatissa lippujuhlapäivänä 4.6 reservissä
ylennetyistä.
Naisten vapaaehtoisen
varusmiespalveluksen
vuonna 1997 suorittanut
Huovinrinteen kasvatti
kokee, että naisten palvelukseen suhtautuminen on muuttunut vuosien varrella parempaan
suuntaan.
Anna kotiutui varusmiespalveluksesta alikersanttina ja sai kersanttiylennyksen
vuonna
2007. Kymmenen vuotta
siitä, hänen reservin kauluslaattojansa koristavat
ylikersantin arvomerkit.
Naisten vapaaehtoinen
asepalvelus
kasvattaa
jatkuvasti
suosiotaan,
mihin uranuurtajina toimineet
ensimmäisten
saapumiserien
naiset
ovat varmasti esimerkillään vaikuttaneet.
- Olimme silloin toinen
naisten
saapumiserä,
joka Porin prikaatiin astui palvelukseen. Henkilökunnan puolelta asenne
armeijan käyviin naisiin on niistä päivistä muuttunut, kun naisiin on totuttu, Anna Kuusrainen muistelee.
Vapaaehtoisen asepalveluksen kasvava
suosio voi osaltaan selittyä myös maailman tämän hetken epävarmasta tilanteesta, Anna arvioi.
- Varusmiesaikanaan Anna sai pioneerikoulutuksen, jolloin muun muassa
reilut 10 kiloa painavat telamiinat tulivat tuttuakin tutummaksi. Nykyisessä
työssään koulutusosaston osastosihteerinä Anna pitää huolta mm. Suomen
kansainvälisten valmiusjoukon haku-
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Varsinaisiin pioneerihommiin
minusta tuskin enää olisikaan, Anna hymyilee.

käsittelystä sekä osaston työaikakirjanpidosta.
- Ylennys tuli varmasti pitkälti työuran
johdosta, sillä kertaamaan en henkilökuntaan kuuluvana pääse. Joissakin
harjoituksissa olen vuosien varrella kuitenkin ollut mukana mm. vääpelin tehtävissä, mikä on ollut oikein mukavaa
vaihtelua toimistoarkeen.
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Mies, joka kävi
intin kahdesti
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Mikael Lindroosin arkisto

A

merikkalaisnäyttelijä Goldie Hawn antoi kasvot
vuonna 1980 ensi-iltansa
saaneelle elokuvalle Tyttö,
joka kävi intin. Sastamalasta lähtöisin
oleva Mikael Lindroos ei ollut tuolloin
vielä syntynytkään, mutta kaikesta
huolimatta kutsun häntä nyt kyseistä
elokuvaa mukaillen nimellä Mies, joka
kävi intin kahdesti. Ensimmäinen kerta oli 2001-2002, toinen kymmenisen
vuotta myöhemmin.
Selitys lienee jo tässä vaiheessa paikallaan. Vuosituhannen alussa Porin prikaatissa varusmieskoulutuksen saanut
Lindroos oli nimittäin 2010–2011 mukana ruotsalaisjohtoisessa EU:n taisteluosastossa, Nordic Battlegroupissa,
mistä hän on myös kirjoittanut Valmiussotilas -nimisen kirjan.
- Totta se on, että NBG antoi minulle
tavallaan intin kokemukset uudelleen,
paljon parempina kylläkin. Taisteluosaston koulutuksessa oli kaikki turhat
karsittu pois, Lindroos tiivistää.

lelle suorittamaan varusmiespalvelusta.
- Palvelusaikana mentiin kovaa, mutta
koulutus oli mielekästä ja motivoivaa
sekä henki hyvä. Komppanianpäällikkönämme toimi kapteeni Mika Ventelä, mutta kantahenkilökunnasta jäi
parhaiten mieleen erinomaista sotilashuumoria viljellyt joukkueemme kouluttaja, luutnantti Kristian Soranko,
joka oli varsinainen sotilaan perikuva ja
aivan loistava tyyppi. Mieleen jäi myös
nuorena opistoupseerioppilaana yk-

Kovaa, mutta motivoivaa
Merivartijan ja entisen rauhanturvaajan
jälkeläisenä sotilaalliseen ajattelumaailmaan jo poikavuosinaan tottuneen
Mikael Lindroosin tie vei kutsuntojen
kautta Porin prikaatiin sotilaspoliisi- ja
tiedustelukomppaniaan tiedustelupuo-

Hurjan näköinen kersantti
vuosimallia 2002.
Mikael Lindroos piti koko
valmiusjoukkoaikansa muistikirjaa, jonka pohjalta syntyi
sitten Valmiussotilas -niminen
kirja.
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sikköön tullut Mikko Majava. Hänen
kanssaan tiemme yhtyivät uudelleen
NBG:ssä Majavan toimiessa siellä joukkueenjohtajanamme.
- Positiivisella tavalla muistan myös
krav magaa kouluttaneen Matti Kuokkasen, jonka nimesimme porukassamme Combat-Kuokkaseksi, ja tietysti
silloinen prikaatinkomentaja Arto Rädyn. Hän palkitsi minut kotiuttamisjuhlassa prikaatin standaarilla, muistelee Lindroos.

Kun Mato runtua antoi

- Vartioimme esikuntarakennusta, kun
sinne pöllähti autollinen toimittajia.
Kysymys oli oikeaa tilannetta pelanneista ammattilaisista, jotka oli kutsuttu kertaamaan. Toimittajien käytös oli
aggressiivista, mutta samalla myös ammattimaista. Meillä ei ollut sellaiseen tilanteeseen mitään koulutusta ja vähällä
oli, ettei äänekkäin kaveri saanut Combat-Kuokkasen oppien mukaan rynnäkkökiväärini piipusta hampaisiinsa.

Toisenlaisiakin esimerkkejä toki löytyy, mutta niistäkin Lindroosilla on
kyky puhua hymyssä suin. Kaikesta
näkee, että muistot armeija-ajasta ovat
vahvasti plus-merkkisiä eli ajalla on taipumus kullata muistoja.
- Erityisen hyvin mieleen on jäänyt
aukki kakkosen aikana talvella pidetty
sotaharjoitus, jonka aikana majoituimme normaaliin tapaan sissiteltassa. Porukka oli menossa nukkumaan, kun
Hyvät eväät elämälle
ulkona huudettiin ”OPPILAAT, LÄHIPUOLUSTUSHÄLYTYS”. Parhaat tai- Lindroosin mukaan toimittajienkin
sivat juosta teltasta ulos pelkissä intin kohtaamisesta oli lopulta isoksi opiksi
boksereissa ja t-paidassa, joiden lisäksi nuorille miehille, kuten oli muustakin
koulutuksesta.
päälle vedettiin tetsa- Armeija-aika antoi
rit ja kypärä. Ravasim- Libyan kriisi oli silloin
ainakin minulle rutme asemarallia märäs- kuumimmillaan ja me
sä sohjossa varmaan taisimme olla lähempänä kasti lisää itseluottamusta ja kykyä
tunnin ajan ennen kuin
lähtöä kuin koskaan.
kohdata erilaisia ihpääsimme takaisin teltmisiä. Ja johtajakoutaan.
- Myöhemmin kuulimme, että asema- lutus antoi tietysti erittäin hyvät eväät
rallin oli määrännyt kouluttajanamme myöhemmälle elämälle, kersanttina kotoiminut soppariylikessu, jota kutsut- tiutunut reservin vääpeli sanoo.
tiin Madoksi. Madon pesti oli lopuil- - Valmiusjoukkoon verrattuna armeilaan ja hän halusi antaa vielä kerran ja-aikainen koulutus oli kuitenkin viekunnon runtua ennen lähtöään. No, me lä kevyttä, eikä yhteishenkikään ollut
olimme ilmeisesti jotenkin ansainneet sittenkään likikään samaa tasoa. Säkytämänkin kohtelun, Lindroos virnistää. lästä jäi toki muutama hyvä ystävä, enHetken kaivamisen jälkeen Mikael nen muuta nykyinen reservin luutnantLindroosin mieleen nousee myös ILMA ti Jussi Sinisalo, mutta kyllä niitä jäi
2002-pääsotaharjoitus, johon tieduste- NBG:stä paljon enemmän. Pitäisi vain
lumiehet varustettiin ruhtinaallisesti kokoontua useammin yhteisiä kokepuolellatoista lippaallisella räkäpäitä. muksia muistelemaan.
Onneksi sillä kertaa ei lähdetty oikeasti sotaan.

Kirjailija signeeraa hengentuotettaan.
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- Erityiskiitoksen NBG:n ajalta ansaitsee komppanianpäällikkömme, kapteeni Tommi Sikanen, joka hoiti
hommansa alusta loppuun asti esimerkillisesti. Hänestä ei ole mitään huonoa
sanottavaa, kehaisee Lindroos.
Mikael Lindroos sanoo olevansa edelleen jossain määrin pettynyt siitä, että
valmiusjoukko ei lähtenyt silläkään
kertaa operaatioon.
- Värväytyessäni olin varma, että me
emme lähde mihinkään, mutta matkan
edetessä alkoi toivonkipinä herätä. Libyan kriisi oli silloin kuumimmillaan
ja me taisimme olla lähempänä lähtöä
kuin koskaan. Siinä alkoi lopulta jo huijata itseäänkin, pääkaupunkiseudulla perheineen asuva ja valtion varmaa,
mutta niukaksi moitittua leipää nauttiva Lindroos myöntää.
Mikael Lindoosin kirjoittaman Valmiussotilas -kirjan voi tilata fb-sivun (
https://www.facebook.com/valmiussotilas) tai s-postin kautta: valmiussotilas@gmail.com.

IKKUNAT, OVET, KALUSTEET

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

KOTIMAISTA LAATUA

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

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
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Porilaisheraldiikkaa

Satakunnan tykistörykmentin
perinteet
Teksti: Jarmo Kiikka

tamisen myötä Satakunnan tykistörykmentti sai jälleen vaaliakseen alkuperäiset perinteensä ja perinnepäivä
muutettiin takaisin alkuperäiselle päivälle.
Satakunnan tykistörykmentti vaalii
sekä Kuninkaallisen Suomen Tykistöprikaatin, Suomen Tykistörykmentin
että Kenttätykistörykmentti 1. perinteitä, ja laskee perinteensä alkavaksi
Suomen Tykistörykmentin perustamisesta, joka tapahtui 26.5.1794.
Nykyisin Satakunnan tykistörykmentti
kouluttaa varusmiehiä raketinheittimistön, tykistön ja kranaatinheittimistön
tuliasema-, huolto-, johtamisjärjestelmä ja komentopaikan tehtäviin. Rykmentin kalustoa ovat mm. raskaat raketinheittimet, 155K98 ja 122H63 tykit,
120 milliset kranaatinheittimet sekä
M18 viestijärjestelmä.

Satakunnan tykistörykmentin
lippu ja marssi

S

atakunnan tykistörykmentin perinteet juontavat kauas. 1700-luvulla, kun valtakuntamme oli
vielä osa Ruotsi-Suomea, tapahtui
kenttätykistössä historiallinen organisaatiomuutos. Tuolloin siirryttiin
prikaatiorganisaatioon ja perustettiin
Kuninkaallinen Suomen Tykistöprikaati - tarkalleen ottaen 23. heinäkuuta
vuonna 1783.
Prikaatin komentajaksi ja Suomen
ylimmäksi tykistöupseeriksi määrättiin Niklas von Essen. Niihin aikoihin
vallassa olleen Kuningas Kustaa III:n
tultua salamurhatuksi, kenttätykistöä alettiin järjestellä uudelleen. Niinpä Kaarle-Herttuan allekirjoittamalla
määräyksellä perustettiin valtakuntaan
neljä itsenäistä rykmenttiä - Svean,
Götan, Venden ja Suomen Tykistörykmentit. Perustamismääräyksen allekirjoituspäivämäärä oli 26. päivä toukokuuta 1794.
Suomi itsenäistyi joulukuun 6. päivä
1917. Vapaussodan päätyttyä Suomeen
ryhdyttiin muodostamaan puolustusvoimia, ja heinäkuun 29. päivä 1918
perustettiin Kenttätykistörykmentti 1,
joka oli ensimmäinen suomalainen rauhanajan kenttätykistörykmentti.
KTR 1 toimi ennen sotia ja niiden jälkeen useissa eri kokoonpanoissa ja eri
paikkakunnilla, kuten Tuusulassa, Helsingissä, Turussa, Vaasassa ja Hämeenlinnassa. Monien vaiheiden jälkeen

Satakunnan tykistörykmentti
vaalii sekä Kuninkaallisen Suomen Tykistöprikaatin, Suomen
Tykistörykmentin että Kenttätykistörykmentti 1. perinteitä,
KTR 1 siirtyi 1947-48 Oulusta Niinisaloon.
1.12.1952 Kenttätykistörykmentti 1
nimi muutettiin Kenttätykistörykmentti 2:ksi. 27.11.1956 pidetyssä esittelyssä Tasavallan presidentti määräsi puolustusvoimain joukko-osastoille uudet
nimet, vuosipäivät, kunniamarssit ja
perinteet. Nimet määrättiin otettavaksi käyttöön 1.1.1957. Tässä yhteydessä
KTR 2 sai nimekseen Satakunnan tykistörykmentti. Vuodesta 1992 alkaen
rykmentti on toiminut, nimensä säilyttäen, Tykistöprikaatin ja nyt Porin prikaatin yhtenä joukkoyksikkönä.
Maaliskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1992 perustettiin Tykistöprikaati, joka otti vaalittavakseen
aikaisemmin Satakunnan tykistörykmentille kuuluneet perinteet ja Satakunnan tykistörykmentin perinnepäiväksi muuttui 29. heinäkuuta.
Tuona päivänä vuonna 1918 katsotaan
alkaneen jääkärieverstiluutnantti Lauri
Malmbergin komentaman kolme patteristoisen kenttätykistörykmentti yhden toiminta.
31.12.2014 Tykistöprikaatin lakkaut24

Lipun suunnitteli taiteilija G von Numers vuonna 1957. Rykmentin lipun
värit ovat Satakunnan maakunnan värit
- koboltinsininen ja viljapeltojen keltainen. Keskuskuviossa Satakunnan Karhu kantaa liekehtivää pommia - tykistön perinteistä tunnusta. Vasemmassa
ylänurkassa on tunnus, mikä viittaa
perinteisiin myös Ruotsin vallan ajalta. Lipputangon kärjessä on IV luokan
vapaudenristi, joka luovutettiin Kenttätykistörykmentti 1:lle Vapaussodan jälkeen - punavalkoisiin nauhoihin on kirjoitettu kahden taistelupaikan nimet:
Tampere ja Viipuri. Näissä taisteluissa
silloinen tykistö erityisesti kunnostautui.
Satakunnan tykistörykmentin perinnemarssi on Allan Palmgrenin säveltämä
ja Hjalmar Nortamon sanoittama “Satakunnan marssi”.

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

PRISMASTA

KAIKKI VÄLINEET FRISBEEGOLFIIN
ALOITTELIJASTA EDISTYNEELLE!

Jotta kaupassa
olisi kiva käydä.

Gamecraft

Frisbeegolf-setti

799

IKKOLA

VAIN M

Prodigy

Frisbeegolf-setti

3495

Frisbeegolf
harjoituskori

kork. 135 cm
(ilman merkkilippua),
alakorin lev. 45 cm

Yikun

Frisbeegolf-setti

1495

100

VUOTTA

3995

SILIKONITUOTTEET
Pakurlantie 6, 20380 Turku, Puh 010 617 620

AVOINNA:
MA–LA 7–21
SU 10–21

Omistajan käyntikortti

PRISMA MIKKOLA ITÄKESKUKSENKAARI 6
PRISMA LÄNSI-PORI ETELÄVÄYLÄ 2
PUH. 029 009 6000 | s-kanava.fi/satakunta

Puhelun hinta: lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min
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ARROW 17
-harjoitus
Niinisalossa
Teksti ja kuvat: Markus Malila

Niinisalon Pohjankangas tarjosi huippuluokan puitteet ja keväinen sää porotti
parhaita puoliaan, kun 2.-13.5. järjestetty
maavoimien mekanisoituun taisteluun
keskittyvä Arrow 17 vyöryi
Pohjois-Satakuntaan.

P

anssariprikaatin
johtamaan
harjoitukseen osallistui viime
vuoden tapaan yhdysvaltalainen 2. Ratsuväkirykmentin
(2nd Cavalry Regiment) 125 henkilön
vahvuinen jalkaväkikomppania Stryker
-miehistönkuljetusajoneuvoilla varustettuna.
Tänä vuonna mukana oli lisäksi pohjoismaista väriä Norjasta, kun norjalaisen Pohjoisen prikaatin (Brigade Nord)
CV90- rynnäkköpanssarivaunujoukkue
osallistui harjoitukseen noin 50 henkilön vahvuisella varusmiesjoukolla.
Suomesta harjoitukseen osallistui henkilökuntaa ja varusmiehiä Panssariprikaatista, Porin prikaatista, Karjalan
prikaatista, Uudenmaan prikaatista,
Jääkäriprikaatista, Utin jääkärirykmentistä ja Maasotakoulusta. Harjoitusjoukkojen kokonaisvahvuus on enimmillään noin 2200 henkilöä, joista Porin
prikaatin osuus oli reilut 500 taistelijaa.
Taisteluvaiheen jälkeen harjoituskokonaisuus jatkui vielä Porin prikaatin johtamalla Nuoli17 -nimisellä tykistön ampumaharjoituksella Pohjankankaalla.

Simulaattorit elävöittävät
taistelua
Arrow 17 oli yksi kaikkien aikojen suurimmista
simulaattoriharjoituksista.
Maastossa liikkui yhtensä jopa yli tuhat
simulaattorein varustettua taistelijaa ja
ajoneuvoa.
2. jääkärikomppania lyöttäytyi yhteistyöhön yhdysvaltalaisten kanssa ja
taisteli mm. Panssariprikaatin muodostamaa mekanisoitua vihollista vastaan.
- Harjoitus oli kokonaisuutena loistava
taistelutekninen oppimistilaisuus. Pääsimme harjoittelemaan mekanisoitua,
elävää vastustajaa vastaan ja vielä simulaattoreilla varustettuna. Simulaattorien käyttö motivoi harjoitusjoukkoa
aivan eri tavalla kuin ilman simulaattoreita harjoittelu, Satakunnan jääkäripataljoonan komentaja, everstiluutnantti
Tapio Huhtamella kertoo.

Taisteluosaston komentaja toiminnan keskipisteessä. Taustalla
suomalainen ja yhdysvaltalainen
ilmatulenjohtaja vaihtavat tietojaan.
Jääkärit liikkeellä! Arrow -17 toi
yhteen suomalaiset, yhdysvaltalaiset ja norjalaiset joukot Pohjankankaalla,
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Englanti komentokielenä
Kansainvälinen harjoitus on aina yhteistoimintaa joukkojen, maiden ja eri
aselajien välillä. Arrow 17 -harjoitus
tarjosi alustan harjoitella maiden välistä yhteistoimintaa ja yhteensopivuutta
sekä kehittää näitä edelleen. Yhteisissä harjoituksissa myös maiden välinen
taktinen osaaminen kasvaa. Suorituskyvyn kehittämisen lisäksi harjoittelu myös osoittaa suorituskykyämme
muille.
- Mekanisoitua vihollista vastaan taisteleminen on varusmiehillemme harjoituksissa aika harvinaista herkkua.
Vaikka tilanteet taisteluissa olivat haastavia ja vaikeitakin, tarjosi harjoitus
kuitenkin erinomaisen tilaisuuden verrata omaa osaamistamme ammattiarmeijan tekemiseen, Huhtamella arvioi.
- Tuo vertaileminen oli selvästi myös
varusmiehille eräänlainen kirittäjä ja
motivaatiotekijä. Kyllä yhdysvaltalaisista näki sen, että he ovat ammattijoukko. He osaavat omat perustemppunsa hyvin, mutta haasteita heille
aiheutti lähinnä uudenlainen maasto ja
toimintaympäristö.
- Uskoisin, että amerikkalaisten suurin
oppi oli se, kuinka nopeasti vaunuista
täytyy jalkautua, jos aikoo säästyä epä-

suoran tulen aiheuttamilta tappioilta,
Huhtamella lisää.
- Päätimme itse, että taktinen komentokielemme oli harjoituksessa englanti.
Se auttoi kansainvälisessä kehyksessä
yhteisen tilannekuvan muodostamisessa. Tämä myös pakotti johtajamme, kiteyttämään ja selkiyttämään johtamista. Annetut käskyt olivat lyhyempiä ja
selkeämpiä.
Everstiluutnantti Huhtamella toimi itse
harjoituksessa suomalais-yhdysvalta-
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Harjoituksissa käytettiin yli
tuhatta simulaattoria.

laisen taisteluosaston komentajana.
- Oli mukava päästä pitkästä aikaa toimimaan toimivana komentajana, itsellenikin kyseessä oli ensimmäinen
tämän kokoluokan mekanisoitu harjoitus. Monta asiaa opin ja moni asia toisaalta palautui taas mieliin, Huhtamella
muistelee.

PAIKALLINEN
ASIANTUNTIJA
TALOUTESI
TUKENA
puh. 010 841 5700 ı www.saastopankki.fi/huittistensp
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Porin prikaatin valmiusyksikkö
aloitti valmiusvuoron 15.6.
Varusmiehistä ja henkilökunnasta koottava valmiusyksikkö aloitti valmiusvuoronsa 15.6. Vuoro jatkuu joulukuun
puoleen väliin asti, jolloin valmiusvuoro
vaihtuu seuraavalle saapumiserälle.

M

aavoimat aloitti Utin jääkärirykmenttiä lukuun ottamatta jokaisessa joukko-osastossa
valmiusyksikkökoulutuksen tammikuussa
2017. Koulutuksella nostetaan maavoimien suorituskykyä erityisesti sotilaallisen maanpuolustuksen
tehtävissä. Valmiusyksiköihin kuuluu sekä varusmiehiä että palkattua henkilöstöä useista perusyksiköistä.
- Porin prikaatissa palvelevan valmiusyksikön koulutuksen suunnittelun runkona on ollut Porin prikaatissa yli 20 vuotta sitten aloitettu kansainvälinen
valmiusjoukkokoulutus, Porin prikaatin koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Aki Mustonen kertoo.
Valmiusyksikön lisäksi myös palveluksessa olevia
muita varusmiehiä valmistaudutaan tarvittaessa
käyttämään valmiuden kohottamisen tukitoimiin.
Valmiusyksikköön kuuluvat varusmiehet koulutetaan omissa perusyksiköissään ja yhteistoimintaa
vaativat suorituskyvyt rakennetaan ja testataan valmiusyksikön harjoituksissa.
- Koulutus on ollut tähän asti nousujohteista ja jatkuu vaativana myös valmiusjakson aikana, everstiluutnantti Mustonen lisää.
Nykyaikaisen sodankäynnin uhkiin vastaaminen
onnistuu vain kaikkien viranomaisten, yritysten
ja järjestöjen yhteistyöllä. Valmiusyksiöiden lisäksi Porin prikaati on varautunut poliisin ja muiden
viranomaisten tukemiseen erillisillä virka-apuosastoilla.
Tarve joustavaan valmiuden säätelyyn on kasvanut
myös maa-alueella Vuoden 2016 aikana valmiutta
kehitettiin maavoimissa perustamalla isommat ja
monipuolisemmat, pelkästään palkatusta henkilöstöstä koostuvat valmiusosastot. Tätä osastoa tai sen
osia voidaan käyttää tavanomaisten virka-aputehtävien lisäksi myös aseellisiin virka-aputehtäviin ja
sotilaallisen voimankäytön tehtäviin niin virka-apuna poliisille kuin myös Suomen sotilaalliseen puolustamiseen sotilaallista tai siihen rinnastettavaa
uhkaa vastaan.
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S

äkylän ja Niinisalon toimipisteissä järjestettiin
touko-kesäkuussa Miltary Extreme Run -estejuoksukilpailut, joissa kilpailijoiden suoritettavana oli
noin seitsemän kilometrin matka erilaisten estekokonaisuuksien maustamana.
Viime vuosina räjähdysmäisesti suosiotaan kasvattaneet reipashenkiset estejuoksukilpailut ovat omiaan haastamaan myös varusmiehiä liikkumaan ja
voittamaan itseään.
- Erilaiset estejuoksukilpailut ovat kasvattaneet suosiotaan siviilimaailmassa
reilusti, joten päätimme kokeilla tällaista. Niinisalossa vastaava kilpailu on
järjestetty kerran aiemmin, mutta nyt
otimme mukaan molemmat paikkakunnat, kapteeni Jussi Alanko kertoo.
- Myös muissa varuskunnissa on ollut
hyviä kokemuksia tämäntyyppisistä liikuntatapahtumista.

Tapahtumiin osallistui varusmiehiä
ja henkilökuntaa molemmilla paikkakunnilla ja mukaan haastettiin Porin
prikaatin komentajan toimesta myös
prikaatin yhteistyökumppaneita. Niinisalossa tapahtumaan osallistui muun
muassa edustajia Porin Ässistä ja Pohjanmaan poliisilaitokselta. Säkylässä
myös vaatetuskorjaamolta ja terveysasemalta innostuttiin mukaan. Juoksureitit kulkivat varuskunta-alueilla ja lähiharjoitusalueilla.
Tapahtumissa kisattiin kilpa- ja harrastesarjoissa sekä joukkuekilpailussa.
Miesten ja naisten kilpasarjoissa kilpailtiin aikaa vastaan ja harrastesarjoissa juoksijat etenivät reitin läpi omaan
tahtiinsa. Joukkuekilpailussa voiton
vei työyhteisö tai yksikkö, jonka kolmen parhaan juoksijan ajat laskettiin
yhteen. Tavoitteena oli, että jokainen
pääsisi kilpailemaan itselleen sopivalla
tasolla.
- Säkylän päässä haastavin este oli varmasti tuo Huovinlammen ylitys, jossa

Military Extreme Run Niinisalossa ja Säkylässä

Yli, ali tai läpi
esteiden!

Tekti Markus Malila
Kuvat: Saara-Miia Keto
ja Jere Vilén
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vettä oli korkeimmillaan noin rinnan
korkeudelle. Kevät on ollut melko kylmä, jolloin kahlaus oli melkoisen piristävä kokemus, itsekin radan testijuoksuna suorittanut kapteeni Alanko
kertoo.
Varusmiehiltä tapahtumapäivinä saatu
palaute rohkaisi tapahtuman jatkokehittelyyn ja seuraava Military Extreme
Run juostaankin Niinisalossa 23.8. ja
Säkylässä 1.9.
- Varusmiehet ottivat kilpailun vastaan
erittäin positiivisin mielin. Hymyssä
suin sieltä tultiin maaliin asti. Onnistunutta konseptia ei varmaankaan juuri tarvitse muuttaa ensi kertaa varten,
mitä nyt esteisiin voi tulla pieniä muutoksia.
- Erityinen kiitos järjestelyistä menee
Niinisaloon kapteeni Ilari Köykälle
ja Säkylän ratamestarille, yliluutnantti Topi Hellstenille, josta olisi syytä
tehdä isompi syväluotaava henkilökuva
lehteenkin, Alanko virnistää.

Ei enää pankkitunnusten
yliviivaamista – lataa
tunnuslukusovellus
Tunnuslukusovellus on avaimesi kaikkiin
Nordean palveluihin. Tunnuslukusovelluksella hoidat pankkiasioiden lisäksi kätevästi
myös verkko-ostokset tai asioit esimerkiksi
viranomaispalveluissa.
Lataa Nordea Tunnusluvut -sovellus mobiililaitteesi sovelluskaupasta jo tänään.
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus

0200 3000 (pvm/mpm), nordea.FI
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi

Kotiudu
tupaan
Turussa.

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

H

uhtikuun lopulla pidetyn sisarillan teema oli ”Puutarhan kevättyöt”. Aihe oli kiinnostava ja
ajankohtainenkin, vaikka kylmänä jatkunut kevät vähän lannisti möyhennysintoa. Kerhohuoneeseen kokoontui
23 viherpeukaloa kuuntelemaan, mitä
Terttu Inkisellä on meille asiasta kerrottavana.

Leikkelyä ja lannoitusta
Liikkeelle lähdettiin omenapuiden hoitoleikkauksesta. Opimme, että oikea
ajankohta on keväällä, ennen silmujen puhkeamista ja että leikkaus suoritetaan runkoa tai oksaa myöden niin,
ettei jätetä turhia oksatappeja törröttämään. Leikkausmalli on jokaisen makuasia, siis tavoitellaanko luonnollisen
puun näköistä omenapuuta, vai alaspäin laskeutuvaa mallia, joka on tällä
hetkellä suosittu.
Kun omenapuut oli saatu leikattua, ainakin teoriassa, siirryttiin luumu- ja
kirsikkapuiden sekä marjapensaiden
hoitoleikkausten kautta hedelmä- ja
marjakasvien lannoitukseen. Opimme,
että lannoitustarve arvioidaan edellisen
vuoden versokasvun perusteella ja että
tarvittava lannoitusmäärä lasketaan
koko latvusalueen alueelta.
Sitten kaunistettiin kuusiaitaa. Oikea
leikkausajankohta on marraskuun ja

maaliskuun välisenä aikana, eikä leikkauksessa laiskotella ja jätetä jonain
vuonna leikkaamatta, vaan leikkaus
suoritetaan joka vuosi. Näin saadaan
aidan leveys pidettyä kurissa. Koristepensaiden leikkauksesta opimme kolme eri leikkaustapaa: harvennusleikkaus, siistimisleikkaus ja alasleikkaus.
Kun leikkauksissa päästiin vauhtiin,
niitä jatkettiin. Leikattua tulivat vuorimännyt, ryhmäruusut ja köynnökset.
Sitten käytiin nurmikon kimppuun.
Siitä opittiin lannoitus, kalkitus ja leikkuu.
Aihe viritti runsaasti keskustelua, kysymyksiä ja kommentteja. Erityisesti
edellisvuoden talvituhot askarruttivat.
Maltti on valttia ja luonto korjaa pahojakin tuhoja, kun sille vaan antaa aikaa.

Jos metsään haluat mennä nyt…
Kesäkuun alkupuolella sisaret retkeilivät villiyrttien maailmaan. Retken oppaana toimi Johanna Pihala Pyhäjärvi
Instituutista. Retkelle oli ilmoittautunut 20 löytöretkeilijää. Aloitimme matkamme Areenan parkkipaikalta, josta
suunnattiin metsäpolkua pitkin kohti
pururataa. Matkan varrella oli todella
monipuolista aluskasvillisuutta, hyvä
niin, sillä tunnistettavaa riitti.
Mitä jäi tästä retkestä mieleen? Ainakin se, että todella montaa kasvia voi
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käyttää ravinnoksi. Ensin on opittava
tunnistamaan kasvit. Järki on pidettävä mukana ja jättiukonputki on myrkyllinen, vaikka mikä nettisivusto tai
blogi muuta väittäisi. Mikäli olet epävarma kahden samannäköisen kasvin
kanssa, joista toinen on myrkyllinen
ja toinen ei, jätä poimimatta. Kohtuus
täytyy muistaa. Hyvät vaikutukset voivat muuttua liikakäytön seurauksena
vähemmän hyviksi. Jokamiehenoikeudet täytyy pitää mielessä luonnonyrttejä kerätessä. Ne on syytä kerrata ennen keräysretkelle lähtöä, että varmasti
tietää mitä saa kerätä vapaasti ja mihin
tarvitaan maanomistajan lupa. Voikukkasalaatin raaka-aineeksi kannattaa etsiä lehtiä, joiden reunat ovat lähes suorat. Niiden maku on pehmeämpi, mitä
rosoreunaisempi, sitä kitkerämpää.
Tälläkin retkellä oli ilmassa paljon kysymyksiä ja niihin saatiin paljon vastauksia. Opimme, ettei villiyrteillä ole
automaattisesti luomu-statusta. Vain
luomu-sertifioiduista metsistä poimituista yrteistä on oikeus käyttää luomunimitystä. Satakunnan alueelta tällaista
metsää löytyy vain parisataa hehtaaria
Pohjois-Satakunnasta, joten alkuperän
perään voi kyllä kysellä.
Jotain jäi retkeltä kutkuttelemaan pääkoppaan. Kokeilin paria mielenkiintoiselta kuulostavaa juttua. Nyt voin kokemuksesta kertoa, että pihlajanlehdistä
tehdyssä juomassa on hieno, hennonvihreä väri ja mukava maku. Jälkimakuna kielen takaosassa tuntuu jännän
pehmeä aromi. Viisi koemaistajaa eivät
osanneet sanoa, mistä juoma oli tehty.
Hyväksi makua kehuivat kaikki. Kuusenkerkkäpizzaakin kokeilin. Ei pölhömpi kokemus sekään! Mikäli haluat
jotain erilaista kinkku-ananaksen tilalle, levittele pizzapohjalle vaihteeksi
tomaattikastikkeen päälle pikku ripaus pizzajuustoa ja kuusenkerkkiä. Revi
niiden päälle Mozzarellaa ja vielä pikku
ripaus pizzajuustoa. Uuniin ja eksoottinen metsänmakuinen pizzakokemus
on maistamista vaille valmis! Yllättävän hyvä yhdistelmä, muttei niin hyvä
että olisi tehnyt mieli syödä koko lätty.
Mutta siivuina suosittelen. Taas tuli sisarillassa opittua ja sen jälkeen koettua
jotain uutta!

Tervetuloa paikalliseen!
Osuuskauppa Keulan bonustaulukko

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

OP
www.keula.fi
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vakuutuspalvelut
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HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi

op.fi/keskita

Kaikki kultasepäntyöt
sekä kunniamerkkien
ompelupalvelu

RAUTIA - K-MAATALOUS SALO

www.rautia.fi • www.k-maatalous.fi

Suomen Kunniamerkkipalvelu
KULTASEPPÄ PIRKKO MÄKI-REKOLA

R

Tuureporinkatu 19, 20100 TURKU
PUH. 0400 476 871

SATAKUNNAN LIIKENNE

33

Markku Heinonen
killan uudeksi
puheenjohtajaksi

T

ervehdys arvoisat kiltalaiset,

Olen 63-vuotias lietolainen everstiluutnantti evp. Perheeseemme kuuluu vaimo ja kolme aikuista lasta, joilla on
puolestaan jo viisi lasta. Näin ollen kuulumme myös noihin hurahtaneisiin isovanhempiin.
Ryhtyessäni nyt johtamaan puhetta
Porin prikaatin killassa pyydän kiittää
Timo Mäkeä erinomaisen hyvin tehdystä työstä kahdeksan vuoden aikana.
Timo on ollut hyvin sitoutunut yhdistykseen ja antanut sille oman ammattitaitonsa lisäksi valtavasti omaa aikaansa. Kilta on hänen jälkeensä hyvässä
kunnossa.
Haluan kiittää teitä saamastani tuesta
ja luottamuksesta vuosikokouksessa.
Pidän tätä maanpuolustusharrastusta
kunniatehtävänä ja lupaan tehdä parhaani.
Olen vanha Porilainen ja palvellut Porin prikaatissa 14 vuotta vuosina 1978
- 1989 ja 2000 - 2003. Jäätyäni reserviin huoltopäällikön tehtävästä vuonna 2003 siirryin Senaatti-kiinteistöihin
valmiuspäälliköksi ja puolustusvoimien
asiakaspäälliköksi.
Senaatissa sain näköalapaikalla seurata
ja jopa osin vaikuttaa Puolustusvoimien
suureen muutokseen 13 vuoden ajan.
Muun muassa Porin prikaati ja Tykistöprikaati olivat minun asiakkaitani ja
vierailin huoltopäälliköiden ja komentajien luona useamman kerran vuodessa. Näin ollen olen aika hyvin selvillä
prikaatin tilanteesta.
Pyrin Senaatin aikanani yhdessä PV:n
edustajien kanssa huolehtimaan siitä, että Säkylään ja Niinisaloon saatiin

Markku Heinonen (oik.) otti vastaan puheenjohtajan
tehtävät Timo Mäeltä.
tarpeellisia rakennushankkeita. Peruskorjaus tai uusinvestointi valmiusyhtymään on kovin harvoin virheinvestointi. Säkylän varuskuntaravintolan ja
sotilaskodin peruskorjaukset eivät olleet helppoja saada liikkeelle, koska ne
eivät kovin helpolla nouse prikaatien
esityksissä kärkeen. Senaatti-kiinteistöt otti tuolloin suuremman vastuun
valmiusyhtymien sosiaalisten rakennusten peruskorjaamisista. Säkylään ja
Niinisaloon on Senaatti-kiinteistöt investoinut vuodesta 2003 alkaen noin
100 Me.
Huovinrinteen kasarmien peruskorjaukset ja kasarmien takatien rakentaminen ovat juuri meneillään ja kestävät
vuoteen 2021. Suuri ja moderni keskusvarasto siirsi vuonna 2003 varastoinnin
nykyaikaan. Säkylän terveysasema purettiin ja rakennettiin hieno uusi rakennus terveydenhuollolle ja päävartiolle
sekä tehtiin uusi pioneerikoulutushalli.
Markkulan edustustila rakennettiin Pyhäjärven rantaan.
Niinisaloon rakennettiin useita uusia
koulutushalleja sekä rakenteita ja lamellikasarmi ja terveysasemarakennus
ovat peruskorjattuna edelleenkin Suomen kauneimpia funkkisrakennuksia.
Varuskunnassa on ikään kuin uusi kaupunginosa.
Meillä suomalaisilla pitää olla selkeä
motiivi, jotta jaksamme tehdä vapaaehtoistyötä. Tasavallan presidentti Sauli
Niinistön sanoin meissä kaikissa asuu
pieni maanpuolustaja, mikä on hienosti
todettu tässä epävakaassa maailmassa.
Alueosastojen vapaaehtoisaktiivit ovat
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kiltatyössä kultaakin kalliimpia. Oman
omistautumisensa lisäksi he jaksavat
vielä järjestää mielenkiintoisia tapahtumia muille sekä rekrytoida ja innostaa uusia jäseniä mukaan. Tiedän, että
killan toiminta perustuu alueosastojen
toimintaan, eikä killan puheenjohtaja johda näitä aktiviteettejä. Killan puheenjohtajana pyrin olemaan yhteistyökykyinen prikaatin, alueosastojen
ja jäsenistön kanssa. Lisäksi luonteeni
mukaan olen ainakin omasta mielestäni aktiivinen ja innostava.
Eri yhdistykset järjestävät hienoja
maanpuolustukseen liittyviä luentotilaisuuksia. Killan alueosastot voisivat
vieläkin enemmän toimia yhdessä muiden yhdistysten kanssa. Hyvänä esimerkkinä tästä Turussa Ilmasilta pitää
hienoja ilmapuolustukseen liittyviä luentotilaisuuksia ja monen muun yhdistysten jäsenet voivat osallistua niihin.
Myös meillä Porilaisilla on hyvä mahdollisuus saada mielenkiintoisia luentojen pitäjiä Puolustusvoimista.
Uskon ja toivon, että voimme yhdessä
kokea hienoja kiltavuosia, joita sitten
keinutuolissa aikanaan muistellaan.

Lämmintä kesää teille kaikille!
Markku Heinonen
markku.heinonen@kolumbus.fi

Timo Mäestä tuli
killan kunniajäsen

Teksti: Kari Nummila Kuva: Saara-Miia Keto

P

orin prikaatin killan vuosikokous nimesi 13. toukokuuta
killan kunniajäseneksi varatuomari Timo Mäen Turusta.
Hän halusi luopua nyt kiltamme hallituksen puheenjohtajuudesta, jota hän
oli hoitanut ansiokkaasti jo vuodesta
2009 lähtien.
Vuosikokousväki varmaankin yhtyi
mielissään killan varapuheenjohtajan,
agronomi Eero Nurmisen kiitossanoihin Mäelle tämän todetessa Mäen jaksaneen uupumatta ja asiantuntevasti
luotsata killan sääntöuudistusta sekä
työstää ajan tasalle killan ja prikaatin
suhteita Porilainen-lehden kohdalla
kaiken muun työn ohella. Porilainen
on prikaatin tiedotuslehti ja killan jäsenlehti, jonka rahoituksesta vastaa lähinnä kilta. Nurminen arvioi, että killan asiat ovat tällä haavaa kaikin puolin
oikein hyvällä tolalla.
Killan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin everstiluutnantti evp. Markku Heinonen Liedosta. Hänen esittelynsä on
luettavissa viereisellä sivulla.
Omassa
vuosikokouspuheenvuorossaan Mäki iloitsi siitä, että killalla oli
mahdollisuus olla huomattavalla panoksella mukana 390-vuotiaan prikaatimme historiateoksen ”Porilaisten

marssi” julkaisemisessa lunastamalla painoksesta 500 kirjaa. Hän toivoi,
että mahdollisimman moni kiltalainen
hankkisi tämän arvoteoksen. Tehdyt
tekniset sääntömuutokset mahdollistavat mm. sen, että nyt myös yhteisöjäsenyys on mahdollista. Mäen mukaan
prikaatin ja killan yhteistyö sujuu oikein hyvin, samoin uuden prikaatinkomentajan, eversti Rami Saaren kanssa,
sillä hän on perehtynyt aktiivisesti kiltatyöhön.
Killan talousluvut viime vuodelta olivat positiivisia sen ohella, että killan
jäsenmäärä nousi viime vuonna lukemaan 1417. Siinä on nousua edellisestä
vuodesta 71 henkeä. Viime vuoden tuloslaskelma osoittaa 6386,74 euron ylijäämää sen jälkeen, kun tuloksesta oli
tehty 6187,57 euron siirto killan perinnetoimintarahastoon.
Killan lähiajan toiminnasta todettakoon, että 13. heinäkuuta klo 18 on
vuorossa Tuomaanpuiston konsertti
entisen Turun kasarmin alueella sen
komeimman Porilaispatsaan äärellä
eli soitannan lisäksi paikalla on aistittavissa myös aimo annos mieltä jalostavaa historian havinaa. Musiikista
vastaa Laivaston soittokunta. Paikalle
tulee myös sotilaskoti. Kiltamme täyt35

tää vuonna 2019 tasan 60 vuotta. Killan
60-vuotishistoriaa työstää parhaillaan
eversti evp. Markku Iskanius.
Vuosikokouksen jälkeen pidetyssä vuosijuhlassa puhui kenraalimajuri Eero
Pyötsiä Valtioneuvoston puolustusselonteosta. Juhlassa esiintyi Laivaston
soittokunta solistinaan Maria Tyyster.
Juhlan jälkeen kokoonnuttiin yhteiselle
aterialle Upseerikerholle.
Killan valtuuskunnan puheenjohtajana
jatkaa kauppaneuvos Arto Arvonen.
Eversti Rami Saari valittiin varapuheenjohtajaksi eversti Arto-Pekka Nurmisen jatkaessa valtuuskunnassa, johon
tulivat uusina Timo Mäki, Kalevi Virtanen ja Tarja Wiikinkoski. Toiminnantarkastajina jatkavat Jukka Kianen
ja Pekka Rinne.
Hallituksen erovuoroiset jäsenet Kari
Niinistö, Kari Nummila ja Eero Nurminen jatkavat. Uusi jäsen on loimaalainen Tiina Tuominen, joka toimii
myös killan internetvastaavana.
Palkitsemiset: Timo Mäelle luovutettiin
prikaatin ansiolippu ja ”Olkin partio”
–patsas. Kilta-ansioristi karhun kera:
Rami Saari ja Kalevi Suvila. Kilta-ansioristi: Jukka Kianen, Erkki Lehmus,
Simo Saarikallio. Raija Salokannel.
Kiltaristi: Tuula Rahkonen.

Aliupseerikurssi 1/17
ryhmänjohtajat!

O

nnittelut
aliupseerikurssin
suorittamisen johdosta. Olkaa
ylpeitä tämän etapin saavuttamisesta.
Teille on nyt annettu peruskoulutus ihmisten johtamiseen sodan ajan ankarissa olosuhteissa, kenties taistelukentän
kaikkein vaativimmassa; ryhmänjohtajan tehtävässä. Sen lisäksi, että ryhmänjohtaja kantaa vastuun antamistaan käskyistä, hän toimii ryhmänsä
esitaistelijana ja elää alaistensa kanssa
koko ajan.
Aliupseerikurssin aikana olette hankkineet itsellenne perusteet ja työkalut, mutta varsinainen johtajaksi kasvaminen alkaa, kun pääsee johtamaan
alaisianne. Muistakaa syväjohtamisen
kulmakivet; Innostus – Oppiminen –

Arvostus – Luottamus. Kohta teillä on
mahdollisuus toimia oppimanne mukaisesti, kun kesän saapumiserä astuu
palvelukseen. Yrittäkää tehdä alokkaiden uusiin olosuhteisiin asettuminen
helpoksi. Ja muistakaa, että he oppivat pääosan käytännön asioista teidän
kauttanne. Olkaa siis hyvänä esimerkkinä palveluksessa ja vapaa-aikana. Teidän pitää olla vaativia, mutta asiallisia
ja ohjaavia. Pyrkikää edistämään ryhmänne ”me” -henkeä.
Kyetäksenne kouluttamaan, teidän on
hallittava opetettavat asiat. Johtajalla
on muodollinen arvovalta, joka perustuu arvoon ja asemaan, mutta paras
auktoriteetin muoto on ammatillinen
arvovalta. Tässä muistutan teitä aliupseerikurssin aloitusoppitunnista; silloin
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korostin kahta asiaa; ne olivat aselajin /
koulutushaaran ammattitaito sekä johtamisen perusteiden osaaminen. Nyt
ollaan tässä ja oletan, että hallitsette ne.
Aina on kuitenkin mahdollisuus kysyä
kouluttajalta, sitä varten he ovat tukenanne. Ja myös hyviä esityksiä eri tapahtumien toteutuksesta voitte tehdä,
koska teillä on viimeisin näkemys varusmiehen arjesta.
Teillä on vastuu alaisistanne. Kuunnelkaa heitä, ja palauttakaa mieliin sotilasvalassa antamanne lupaukset. Ja pitäkää aina huoli palvelusturvallisuudesta.

Eversti Rami Saari
Prikaatin komentaja

Tee hyvä
kauppa
Loimaalla
eura.fi

Palvelemme ma 9–18ti–pe 9–17, la 10–14
Lamminkatu 7
Myynti 040 450 7001, 040 4507011
Huolto 040 450 7002, 040 450 7012
www.loimaanlaatuauto.fi

Portti avoinna hyvään palveluun!
Kiinteistönhoito
Lasituspalvelu

Maalauspalvelu
Siivouspalvelu

Puh. 044 7442 300
Päivystysnumero 044 7442 310

Turuntie 61, 32200 LOIMAA • www.pihaportti.fi

IV-Pelti Luuri Oy
RAKENNUSPELTI- JA ILMASTOINTITYÖT
Puh: 02-763 6860, www.iv-peltiluuri.fi

www.akr.fi
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asiakaspaikkaa.
Tervetuloa Säkylän Sotilaskotiin!
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