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PÄÄKIRJOITUS

”Porilaiset” – Euroopan
Unionin keskipisteessä?

V

iime aikoina tuskin kukaan
on voinut olla kiinnittämättä huomiota keskusteluun
Euroopan Unionin perustuslain vastoinkäymisistä, arviointeihin EU:n
merkityksestä turvatakuiden tuojana
Suomelle tai näkemyksiin unionin
nopean toiminnan joukkojen oikeutuksesta, käyttöperiaatteista ja Suomen osallistumisesta joukkojen muodostamiseen.
Perustuslaki ja sen myötä turvatakuukysymys ovat kohdanneet ehkä
odottamattomiakin vastoinkäymisiä.
Ottamatta niihin sen syvällisemmin
kantaa, nopean toiminnan joukkojen kehittäminen kuitenkin jatkuu.
Unionilla on ollut taisteluosastoja
valmiudessa jo tämän vuoden alusta
alkaen. Ensimmäisenä tehtävään ovat
joukkojaan tarjonneet Iso-Britannia,
Ranska ja Italia, jotka ovat resurssiensa puitteissa katsoneet
olevansa kykeneviä vastaamaan valmiudessaolon ja mahdollisen tehtävän asettamiin vaatimuksiin. Myöhemmin tulevat mukaan useiden maiden yhteenliittymänä muodostettavat taisteluosastot, joista kahteen Suomi on asettamassa omia joukkojaan.
Ajallisesti ensimmäisenä on Saksa-Hollanti-Suomi -taisteluosasto, jonka suomalaisten osien tulee olla perustettuna ja koulutettuna vuoden 2006 loppuun mennessä. Tämän taisteluosaston kuuden kuukauden mittainen valmiusjakso alkaa 1.1.2007.
Valmiusjakson aikana suomalaisen osan tulee olla viiden vuorokauden lähtövalmiudessa käytettäväksi osana taisteluosastoa
sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin 6.000 kilometrin säteellä Brysselistä. Sen runko koostuu omasuojakomppaniasta, jota
täydennetään pienemmillä joukkokokonaisuuksilla.
Toisen taisteluosaston muodostavat Ruotsi, Norja, Suomi ja
Viro. Tähän joukkoon kuuluvat suomalaiset osat koulutetaan
vuoden 2007 loppuun mennessä, ja niiden kuuden kuukauden valmiusjakso alkaa 1.1.2008. Suomalaisen joukon rungon
muodostaa kranaatinheitinosasto täydennettynä jälleen pienemmillä joukkokokonaisuuksilla.
Nopean toiminnan joukkojen osalta Porin Prikaati on kotimaisesti katsottuna keskellä tapahtumien polttopistettä. Pääesikunta on käskenyt Porin Prikaatille kaikkien nopean toiminnan joukkojen perustamisvelvoitteen ja prikaatille on määrätty
myös ohjausryhmän puheenjohtajuus joukkojen suomalaisten
osien toimeenpanoa koskien. Koulutuksessa asia näkyy siten,
että viime heinäkuussa palvelukseen astuneille valmiusjoukkokoulutettaville tarjottiin mahdollisuus hakeutua koulutettavaksi niihin kokoonpanoihin, joita suunnitellaan myöhemmin käytettäväksi Ruotsi-Norja-Suomi-Viro -taisteluosastossa.

Toimeenpanon osalta on olemassa
vielä eräitä avoimia kysymyksiä. Johtovaltioiden lopulliset vaatimukset
joukkojen suorituskyvylle ja sitä kautta kokoonpanolle ja kalustolle ovat
työn alla. Kotimaassa päätettävistä
asioista mm. henkilöstön rekrytoinnin mahdollistava palvelussuhteen
ehtojen määrittäminen on tekemättä.
Nämä eivät kuitenkaan estä valmistelujen jatkamista. Prikaati on valmis
ottamaan vastaan uuden haasteen.
Osallistumiseen liittyen olen jossain määrin ihmetellyt keskustelua
sinkkiarkuista. Keskustelulla pyritään
nostamaan esiin mahdolliset tappiot,
joita operaation myötä suomalaisille saattaa aiheutua. Tässä yhteydessä
täytyy todeta, että jokaisessa rauhanturvaoperaatiossa on omat riskinsä.
Tuskin rauhanturvaoperaatioita tarvittaisiin ellei mahdollisuutta aseelliseen yhteenottoon ja sen
seurauksena tappioihin olisi olemassa. Tämän osalta mikään
ei siis muutu. Toki tehtävien kirjo aiempiin operaatioihin verrattuna on moninaisempi ja vaativampi, sisältäen äärimmillään
sotivien osapuolten erottamisen toisistaan voimalla. Taisteluosaston lähettäminen vaatii kuitenkin EU:n erillisen päätöksen,
jonka valmistelussa Suomi on mukana. Tämän jälkeen tarvitaan vielä kotimainen poliittinen päätös Suomen osien osallistumisesta operaatioon taisteluosaston osana. Päätöksiin sisältyvät aina arviot joukkojen tehtävistä, niiden vaarallisuudesta
ja mahdollisista seurauksista.
Tärkeä asia toimeenpanijan näkökulmasta kuitenkin on, että
käsketyille tehtäville annetaan tarvittavat resurssit. Varustamiseen ja palkkaukseen tulee osoittaa riittävä rahoitus. Asettamalla palkkataso riittävän korkealle, varmistetaan parhaan aineksen kiinnostus ja hakeutuminen tehtäviin. Tämä ehkäisee
ennalta mahdollisia riskejä. Samalla kompensoidaan osallistujille asettautuminen alttiiksi epävarmalle tulevaisuudelle. Koulutuksen osalta ongelmia osallistumiselle ei ole. Porin Prikaatin osaaminen takaa tarvittavan laadun.

Everstiluutnantti
Mauri Koskela
Päätoimittaja
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Markku Aherto:

”Kerran Porilainen…”
Kolmisen vuotta
sitten olin tutustumassa Porin Prikaatissa tuleviin
työtehtäviini. Olin
luonnollisesti innostunut valmiusyhtymän komentajuudesta. Vuoden 2003
ensimmäinen Porilainen otsikoi kohdaltani: ”Loistava
mahdollisuus”.

Kerroin silloin jo avoimesti tavoitteistani ja asioista, joihin aion erityisesti
keskittyä. Kehittämiskeskusteluissa on
aina ollut ykköstehtävänä Porilaishengen, hyvän työilmapiirin ja korkean työmoraalin ylläpito. Olen varmasti jopa
kyllästymiseen asti kannustanut ”Porilaisia” pitämään huolta kunnostaan ja
henkisestä vireydestään. Rekrytointi ja
varusmiesten johtajakoulutus valinnoista lähtien ovat olleet lähellä sydäntäni.
Kannoin myös huolta henkilöstön riittävyydestä ja jaksamisesta.
Kehittämiskeskusteluissani olemme
erinomaisen esimieheni kanssa olleet
täysin samaa mieltä niin Porin Prikaatin
kuin henkilökohtaisistakin tavoitteistani. Näin ollen olen voinut julkistaa ne
heti käymäni keskustelun jälkeen koko
prikaatin henkilöstölle. Mielestäni myös
resurssimme, rahat ja henkilöstö ovat olleet kohdallaan.

Mitä on saatu
aikaan
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Sen, miten olen itse onnistunut saavuttamaan tavoitteeni, olen jättänyt ja
jätän edelleen esimieheni, alaisteni ja sidosryhmiemme harkintaan. Minulla on
kuitenkin oikeus kehua alaisiani niin paljon kuin haluan. Kokonaisuutena saavutitte kaikki tulostavoitteet koulutustason
mittauksissa. Ei hävettänyt johtaa tai

seurata koulutusta maanpuolustusalueen
tai kansainvälisissä harjoituksissa. Olin
aina ylpeä teistä. Varusmiesten koulutus on kuitenkin ykköstehtävämme. Rotaatiokoulutuksessakin on saavutettu
korkea taso. KASI- ja muut hankkeet
etenevät junan lailla. Otitte tosissanne
syväjohtamisen keinot ja kehititte johtajakoulutusta pala kerrallaan. Sekä kouluttajien että varusmiesten kunto on ollut
nousussa.
Työilmapiirikyselyn tulokset ovat
olleet nousujohteiset raskaista lisähaasteista huolimatta. Huoltolaitoksien tuki
on ollut erinomaisella tasolla. Kaivattu
muonituskeskuksen remontti ja uuden
kuljetuskaluston kunnossapito ovat toki
aiheuttaneet ylimääräistä painetta .
En voi väittää, ettei urheilujoukkueidemme menestys lämmittäisi mieltäni.
Yleisen liikuntaharrastuksen lisääntyminen on toki tärkeämpää kuin menestyminen puolustusvoimien tai Sotilasurheilu-

liiton mestaruuskilpailuissa, mutta kyllä
menestyvät joukkueemme toimivat hyvin kannustajina ja esimerkkeinä.
Porin Prikaati voitti tänä vuonna ennätyksellisen määrän palkintoja ollen
paras salibandyn ja kaukalopallon lisäksi
mm. ampumasuunnistuksessa, suunnistuksessa, sotilasviisiottelussa, maastoammunnassa ja ammunnassa sekä kakkosena jalkapallossa ja yleisurheilussa.
Himottu Parolan kilpikin on muutaman
vuoden tauon jälkeen kotona. Voimme
syystä tuntea onnistumisen riemua.

Näkymät
Tulevaisuuden näkymät ovat valoisat. Prikaatia ja varuskuntaa kehitetään
vauhdilla ja henkilöstömäärä on kasvussa. Ensi vuonna astuu palvelukseen 10
uutta sotatieteiden kandidaattia ja 10
alan maisteria. Myös terveydenhuoltoa
vahvistetaan. EU:n nopean toiminnan

SUUNTANA LAPPI. Porin Prikaatia vuodesta 2003 johtanut eversti Markku Aherto (vas.) siirtyy marraskuun alussa
Lapin Sotilasläänin komentajaksi. Eversti Markku Nikkilä aloittaa samaan aikaan ”Porilaisten” komentajana.

joukot perustetaan, mikä näkyy ja kuuluu Huovinrinteellä. Edelleen koulutetaan noin 2 400 uutta ”Porilaista” vuodessa.
Hyvä draivi siis jatkuu. Toivotankin
kaikille menestystä haasteissanne, ja
varmasti seuraan joukko-osastonne kehittymistä myös tulevaisuudessa. Saatte
eversti Markku Nikkilästä tänne hyvän
komentajan viemään prikaatia kohti uusia haasteita.

naapurikuntien riistamaihin isänmaallisessa seurassa.
Joskus on ehditty myös savustaa kalaa tai syödä savusaunan jälkeen nahkiaisia Pyhäjärven rannalla. Pururatoja
tai latuja sekä kuntotaloa käytimme lähes päivittäin. Kuntotalolla oli erityisen
mukava käydä. ”Herra eversti, uinninvalvoja, jääkäri Lummikko, tervetuloa
kuntotalolle!” Sielläkin oli aina reippaita ”Porilaisia”.

Reipasta elämää

Kiittäen kohti
Lappia

Sen parhaan kaverini Päivin kanssa kulutimme paljon aikaa Huovinrinteen metsissä. Takuuvarmasti löysimme
korvasienet, kantarellit, suppilovahverot
ja marjat omiksi tarpeiksi (litra- ja kilomäärät jääkööt arvailuksi). Liikkeellä
olemme olleet yleensä polkupyörillä tai
sauvakävellen ”vallan kirkolla saakka”.
Meidät on ollut varmasti helppo tunnistaa.
Olemme olleet yhdessä sekä peuranettä hirvenpyynnissä. Varuskunnan ja
Säkylän eränkävijät ovat tulleet tutuiksi
- reipasta porukkaa evp:t mukaan lukien.
Minulla oli myös mahdollisuus tutustua

Olen kaivannut rentoa mutta sotilaallista meininkiä. Sitä olen saanut. Sain
myös täyden tuen alaisiltani esikuntapäälliköiltä, komentajilta, joukoilta ja
laitoksilta. Olette nöyrät kiitokseni ansainneet. Esimieheni kenraaliluutnantti
Ilkka Kylä-Harakka on antanut esikuntineen täyden tukensa. Oli ilo ja kunnia
toimia hänen alaisenaan komentajana.
Toivotan jo nyt Porilainen-lehden välityksellä leppoisia reservipäiviä 1.2.2006
alkaen. Porilaisjärjestöt eli kilta, tukisäätiö, perinneyhdistys ja Porilaissoittokunta ovat tukeneet toimintaamme kiitettä-

vällä tavalla. Ei sovi myöskään unohtaa
yhteistyökumppaneitamme täällä varuskunnassa ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Tuki ja ympärillä leijuva Porilaishenki ovat olleet sanoinkuvaamattomia. On
siis toisaalta haikeaa jättää tämä kunniakas ja perinnerikas joukko-osasto, jonka
mukana olen elänyt täysillä sekä myötäettä vastamäessä.
Yksi asia kuitenkin auttaa irtautumisessa. Se on tieto siitä, että meitä odotetaan Lapissa. Sinne on hyvä mennä.
Tulen loppuelämäni muistamaan komentajakauteni Porin Prikaatissa. Se oli
hienoa aikaa - teidän ”Porilaisten” ansiosta. Pidän mielessäni sanat KUNNIA
– VELVOLLISUUS -TAHTO. ”Kerran
Porilainen – aina Porilainen”.
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Maailman salaisin
golfkenttä

P
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uolustusvoimista voi löytää mitä
merkillisimpiä asioita. Kuten
esimerkiksi golf-kentän.
En osaa sanoa kuinka ainutlaatuista
on, että jonkun maan armeijalla on myös
oma golf-kenttä, mutta kaipa sekin on
mahdollista ainakin suurvalta-armeijoissa. Mutta millä tavoin golf liittyy pienen
Suomen puolustamiseen. Tarina menee
suunnilleen näin. Ainakin se minulle
näin kerran kerrottiin.
Helsingin edustalla on Isosaari-niminen linnake, jossa edelleenkin koulutetaan komppanian verran varusmiehiä.
Linnakkeella työskenteli vääpeli, joka
iltaisin katseli kaukana loistavia pääkaupungin valoja. Hän mietti, että jotakin olisi mukava tehdä iltojen iloksi.
Niinpä hän sai päähänsä rakentaa saarelle yhden golf-väylän. Vääpeli ei ollut
eläissään harrastanut golfia, mutta arveli, että se saattaisi olla ihan mukavaa touhua. Varusmiehetkin voisivat siitä innostua. Niinpä saarelle syntyi ensimmäinen
väylä. Ja vuosien mittaan niitä rakennettiin lisää. Kunnes sitten kerran kenraali
saapui pitämään linnakkeelle tarkastusta. Kenraali kierteli saarta ja huomasi yl-

lätyksekseen pieniä viheriöitä, joilla oli
lippukepit pystyssä.
- Mitä tämä tarkoittaa, hän oli kysynyt vääpeliltä, joka sitten kertoi, mitä
hän oli rakentanut.
- Mutta eihän tällainen peli vetele,
kenraali oli karjaissut. Kyllä golfkentällä täytyy ainakin olla yhdeksän reikää.
Kenraali oli innokas golfin pelaaja itsekin.
•••
Niin pantiin hattu kiertämään niin,
että vääpelille voitiin hankkia joitakin
nurmikonhoidossa tarpeellisia koneita
ja laitteita. Isosaaren linnakkeen 9-väyläinen golf-kenttä lienee ainakin Suomen oloissa ainoa lajissaan. Siitä on tullut myös hyvin suosittu kohde kenttien
bongareille. Ongelmana on vain se, ettei kentälle pääse kuin kutsusta. Moni
on kertonut kutsua kyselleensä, mutta
pelaamaan on päässyt aina vain harva ja
valikoitu joukko. Harvoinpa sotalaivaan
nousee miehistöä, jonka aseena on olkapäällä roikkuva mailapussi. Ja mikä parasta, Isosaaren kentällä bunkkerit ovat
ihan oikeita, ja esteet todellisia esteitä.
Jos kopauttaa pallonsa keskelle este-

lankakerää, voi olla
varma, ettei sitä
kannata mennä etsimään.
•••
Entä tuliko Isosaaren vääpelistä
golfin-pelaaja?
Tuli ja hyvä
tulikin. Kun hän
osallistui ensimmäisen kerran oikealla golf-kentällä kilpailuihin, hän
voitti ne ylivoimaisesti.

Tapio Vallin
on artikkelitoimittaja
ja noormarkkulainen
reservin golfari

SYÖTÄVÄN HYVÄ KAASUASE.
Syyskuussa Pirkkalassa järjestetyssä
Puolustus ja Turvallisuus 2005 –tapahtumassa Puolustusvoimat jakoi 10 000
”kaasuasetta” messuyleisön nautittavaksi. Maastokuvioidun kuoren sisältä
löytyy purkillinen herkullista suomalaista hernesoppaa, mikä tunnetusti sisäisesti nautittuna saattaa aiheuttaa, ei
niinkään myrkyllisiä mutta hetkellisesti
ilmaa pilaavia sivuvaikutuksia. Hernesoppa kuuluu edelleen useimpien
varuskuntien torstailounaalle – tietysti
pannukakun kera.

SOTILASVARUSTEITA
SÄKYLÄSTÄ

TULE OSTOKSILLE!
SOTILASVARUSTERMYYMÄLÄ
ON TÄYNNÄ
army-varusteita Suomesta, Nato-maista ym.
maastojalkineita, maasto- ja pakkaspukuja,

KEVYEMMIN
KULJET

kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja,
pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita,
maiharitakkeja, villapaitoja, naamioverkkoja,
merkkejä, ym.

ASFALTILLA

TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO,
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ
Avoinna: ti-pe 10-17, la 10-15
Köörnummi, 27800 Säkylä

MYÖS POSTIMYYNTI
TILAA ILMAINEN ESITE
Puh. (02) 867 0431
fax (02) 867 1731 Email: milpro@netti.fi
www.satanet.fi/milpro

TURKU puh. (02) 433 99000
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Vala palautti sotilaat
Raumalle - päiväksi
Teksti: Matti Vihurila Kuvat: Marko Rajala

EI SOKERISTA. Ankara sade kasteli valaansa vannovat
alokkaat, mutta samalla tuli osoitettua, etteivät ”Porilaiset” todellakaan ole sokerista.

den mieliin veteraanien uhraukset yli 60
vuoden takaa.
- Olemme kokoontuneet tänne Rauman sankarihaudalle kunnioittamaan
yli 300:n raumalaisen sodissa kaatuneen
muistoa. Kaikki kaatuneet eivät päässeet
kotimaan multiin. Karjalaan jääneille
vainajille on oma muistomerkkinsä tässä
vieressä, alokas Eskola muistutti.

S
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otaväen harmaisiin pukeutuneet
nuoret miehet poistuivat Rauman
kaupunkikuvasta lähes yhdeksän
vuotta sitten. Turun Rannikkotykistörykmentin Kuuskajaskarin linnakkeen
lakkauttaminen vuoden 1997 alussa oli
kova isku Raumalle ja raumalaisille, jotka kynsin hampain pyrkivät säilyttämään
oman varuskuntansa. Kaupungin aktiivisuus ja kauaskatseisuus ovat kuitenkin
kääntäneet tappion voitoksi, ja nykyisellään 25 hehtaarin saari on yksi Rauman
merellisen matkailun vetonauloista.

”Tie valmis on”
Kuluneiden yhdeksän vuoden aikana sotilaiden vaatetus on kokenut melkoisen muutoksen, eikä Porin Prikaatin
heinäkuinen sotilasvalakaan kyennyt palauttanut sotaväenharmaata väriä Raumalle edes päiväksi. Ainoastaan sää oli
harmaa, ja se kastelikin niin yleisön,
omaiset kuin valaansa vannovat lähes
1 100 alokasta läpikotaisesti. Valapäivän
juhlallisuudet alkoivat perinteiseen tapaan seppeleenlaskulla sankarihaudalle.
Tilaisuudessa puhunut raumalainen alokas Tuomas Eskola palautti läsnäolijoi-

Valatilaisuus keräsi Raumalle runsaat
4 000 alokkaiden omaista ja ystävää.
Myös raumalaiset olivat sankoin joukoin
seuraamassa nykypäivän varusmiesten
edesottamuksia. Äijänsuon stadionilla
pidetyssä valatilaisuudessa kenttähartauden pitänyt kirkkoherra Esa Saurama otti puheensa teeman virren 511 alkusanoista: ”Tie valmis on”.
- Tie valmis on, merkitsee myös sitä,
että meillä on esimerkkejä ja esikuvia
siitä, miten vastuuta on kannettu ja mitkä
ovat ne asiat, joista on hyvä ottaa oppia

Rästivala on koruton
Teksti ja kuva:
ja lyhyt tilaisuus
Jorma Pihlava
Ison varuskunnan sotilasvala liikuttaa
tuhansia ihmisiä. Toisin käy, kun varsinaisena valapäivänä syystä tai toisesta
estyneet varusmiehet vannovat valansa
myöhemmin. Rästivala on koruton tilaisuus ja todistajia tapahtumalle on niukasti. Kaikki on ohi kymmenessä minuutissa.
Omaiset pääsevät halutessan mukaan,
kutsuja ei kuitenkaan lähetetä, kertoi yliluutnantti Jari Lintunen Porin Prikaatin
yhdeksän rästivalalaisen odottaessa paririvissä oman valatilaisuutensa alkamista. Paikka oli prikaatin esikunta, varuskunnan komentajan huone. Varsinaisesta
valapäivästä oli kulunut viikko.Varusmiesten lisäksi läsnä olivat lippuvartio
joukko-osaston lippuineen, prikaatin ko-

mentajan sijainen, varusmiesten yksikköjen päälliköt sekä Lintunen, joka toimi valan esilukijana.
Toipilasosastot pyritaan saamaan mukaan varsinaiseen valatilaisuuteen. Raumalle toipilaat matkasivat omien yksikköjensä linja-autoissa ja vannoivat valan
muiden mukana. Ohimarssiin he eivät
osallistuneet.
Rästivalan jälkeen Porin Prikaatin
heinäkuun koko saapumiserä on vannonut sotilasvalan tai antanut sotilasvakuutuksen. Jälkimmäisiä oli 32.
Aikaisemmin, kun varusmiespalvelukseen astuttiin kolmessa erässä, varsinaisesta valatilaisuudestaan poissa ollut
vannoi valansa yleensä vasta seuraavan
saapumiserän mukana.

VALA
VELVOITTAA.
Yhdeksän varusmiehen rästivalan otti
vastaan komentajan
sijainen, everstiluutnantti Mauri Koskela. Koruton tilaisuus
oli ohi kymmenessä
minuutissa.

… Tänään tässä valatilaisuudessa Raumalla saamme olla kiitollisia siitä, että
tätä yhteisvastuun polkua ovat käyneet
monet sukupolvet ennen meitä. Heidän
tilanteensa on ollut sidoksissa aikaansa, mutta myös paljon yhteistä heillä on
meidän kanssamme. Se hyvä yhteinen
voi olla halu yhteisvastuuseen lähiympäristöstä, tästä maasta ja vielä kauempanakin rauhantyöstä maailman kriisialueilla. Teitä tarvitaan, myös teidän
tahtoanne, jotta yhteisvastuu monella tavalla voisi tapahtua, kirkkoherra Saurama kohdisti sanansa prikaatin alokkaille.
Sotilasvalan esilukijana toimi raumalaisen Veteraanikuoro Rauman Iskun kuoronjohtaja Mikko Pitkäranta, veteraani
itsekin.

Linnakesaaresta
matkailukohteeksi
Raumaa halkovan Nortamonkadun
jalkakäytävät pursuivat väkeä, kun uunituoreet jääkärit, pioneerit ja viestimie-

het suorittivat ohimarssin. Sen vastaanotti Porin Prikaatin komentaja, eversti
Markku Aherto seurassaan sotaveteraani Mikko Pitkäranta ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Vesa Heino. Kaupungin ykkösmiehen on vieläkin helppo
palauttaa mieleen yhdeksän vuoden takaiset tunnelmat, kun varuskunnan lakkautushuhut lähtivät liikkeelle.
- Todella kova juttu. Emme millään
halunneet uskoa niitä todeksi. Linnakkeella oli remontti käynnissä ja se muutoinkin vaikutti elinvoimaiselta, Vesa
Heino muistelee.
Menetyksestään huolimatta Rauman
kaupunki ei jäänyt tuleen makaamaan,
vaan suuntasi katseen tulevaisuuteen ja
osti saaren v. 2000.
- Se oli uuden hyvän alku. Rauman
edustalla on varsin niukka saaristo ja
kaupunki halusi turvata asukkailleen
kohtuullisen venematkan päässä olevan
merellisen virkistyskohteen, Vesa Heino
perustelee ostopäätöstä.

Nyt linnakesaaren satama on avoinna
kaikille, entisen sotilaskodin tiloissa on
jälleen tarjolla kahvia ja munkkia ja majoittuminen saarelle on mahdollista. Saaren yli 20 rakennusta ovat tarjonneet toimitiloja myös paikallisille yhdistyksille.
Muutamia vuosia sitten Rauma koki
uuden menetyksen, kun kaupungin oma
synnytysosasto lakkautettiin ja synnytykset siirrettiin Poriin. Miten on Vesa
Heino, voivatko nämä Porissa syntyneet
enää kutsua itseään ”paljasjalkaisiksi
raumalaisiksi”?
- Mielestäni voivat. Tiedän kyllä tapauksen, missä raumalaisuus haluttiin
varmistaa lopullisesti. Porissa syntynyttä pienokaista oltiin tuomassa kotiin, kun
ennen Rauman rajaa auto pysäytettiin.
Uusi raumalainen tuotiin rajan yli kävelle – ja paljain jaloin, Heino paljastaa.
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Apulaiskaupunginjohtaja
keksi kysyä prikaatin
valatilaisuutta Raumalle
Teksti: Asko Tanhuanpää Kuvat: Kari Mankonen ja Tomi Suvannon kotialbumi
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auman apulaiskaupunginjohtaja
Tomi Suvanto sanoo innostuneensa armeijasta tosissaan vasta RUK:ssa Haminassa. Tuloksena oli
oman jalkaväkikomppanian priimuksen
titteli, joka riitti ”Raja” -kurssilla koko
joukon neljänteen sijaan. Siinä sivussa Suvanto oli myös paras ”Porilainen”,
mistä saavutuksesta nuoren miehen rintaan kiinnitettiin sittemmin arvostettu
Porilaisristi.
– Kärkikymmeniköstä kaikki muut
ovat varmaan kapiaisia, miettii Suvanto
reilu kymmenen vuotta myöhemmin.
Nyt 38-vuotias Tomi Suvanto vannoo,
ettei RUK ollut hänelle edes tavoitteena,
kun varusmiespalvelus Porin Prikaatissa
vuonna 1993 alkoi. Tavoite upseerikou-

lutuksesta alkoi kasvaa oikeastaan vasta
Aliupseerikoulussa.
– Ajattelin, että kyllä meikäläinenkin
voi ottaa kolme kuukautta tosissaan, hän
naurahtaa. Porin Prikaatin Aliupseerikoulussa Suvanto muistaa olleensa jossain kolmenkymmenen parhaan tietämissä.

Urheilu innosti
Porin Prikaatiin
Rauman Unajassa varttunut Suvanto oli armeijaan mennessään jo 26-vuotias melkein valmis diplomi-insinööri.
Päinvastoin kuin monet muut ”veteraanialokkaat”, ikänsä urheilua harrastanut
Suvanto pärjäsi hyvin myös kuntonsa

puolesta.
– Urheilu oli lopulta yksi niistä syistä,
jotka toivat minut Porin Prikaatiin. Lopullinen ratkaisu syntyi SM-maastojen
lähtöviivalla, missä vieressäni oli Huovinrinteellä työskennellyt kapteeni Timo
Kovanen. Hän lupasi siinä paikassa ottaa minut omaan komppaniaansa, muistaa Suvanto.
– Muita Huovinrinteen puolesta puhuneita tekijöitä olivat mm. kaverien
hyvät kokemukset paikasta samoin kuin
Säkylän sijainti lähellä Raumaa. Olin
tuolloin Rauman kaupunginvaltuustossa
ja -hallituksessa ja monet illat kuluivatkin Raumalla kokouksissa, hän jatkaa.
Luottamusmiestehtäviin tuli tauko ainoastaan Haminan aikana. Suvanto sa-

noo suoraan, ettei edes miettinyt mitään
erikoisratkaisuja RUK-paikan varmistumisen jälkeen.

Vaativa niin muille
kuin itselleenkin
Tomi Suvannolta ei malta olla kysymättä, millainen upseeri hänestä olisi
tullut. Hän myöntää, että on miettinyt
asiaa armeijan jälkeen muutamaan otteeseen tykönään itsekin.
– Olisin ollut upseerina varmasti aika
tavalla samanlainen, mitä olen nykyisessä työssäni eli toisaalta vaativa niin
muille kuin itselleni, mutta toisaalta taas
inhimillinen ja huumorin kautta asioita
etsivä, hän miettii.
Monet siviilissä johtavaan asemaan
kohonneet miehet sanovat saaneensa paljon hyödyllistä mukaansa armeijan johtajakoulutuksesta, mutta Tomi Suvanto
ei tähän ryhmään kuulu. Pikemminkin
asia oli niin, että siviilipuolen johtajakokemus oli hyödyksi armeijassa.
– Olin ollut opiskeluaikana useampana kesänä työnjohtotehtävissä ja sitä
kokemusta oli helppo hyödyntää niin
RUK:ssa kuin sittemmin kokelaanakin.
Minä olin ollut jakamassa töitä aikuisille
miehille, eikä johtaminen tuottanut siltä
pohjalta enää mitään ongelmia. Mittakaava ainoastaan oli vähän erilainen.
– Omaa johtamista helpotti varsinkin
RUK-vaiheessa se, että koko porukka oli
upseeriainesta. Harvemmin saa mahdollisuuden työskennellä yhtä hyvin motivoituneen ryhmän kanssa, Suvanto korostaa.

– Sen ajan valokuvissa on yksi muuta
porukkaa ratkaisevasti ruskeampi kokelas, hän muistaa.
Suvanto sanoo olleensa armeijassa
liki elämänsä parhaassa kunnossa, mutta
juokseminen alkoi kuitenkin jäädä hetimiten siviiliin pääsemisen jälkeen.
– Syynä oli tenavaiässä sattunut alimman selkänikaman murtuma. Se rupesi
painamaan hermoa, eikä harjoittelu tuottanut enää toivottua tulosta. Selkäleikkaustakin ehdotettiin, mutta katsoin olevani siihen kymmenen vuotta liian vanha
ja kymmenen sekuntia liian hidas.

Missä onkaan
Jani Narmio?
Varusmiesaikaisista kumppaneistaan
Tomi Suvanto muistaa erityisellä lämmöllä Säkylästä kotoisin olevaa Jani
Narmiota, joka seurasi sittemmin isänsä
jalanjälkiä armeijan palkkalistoilla.
– Heitin Janin kotiinsa kotiutumisemme jälkeen ja siinä pihalla sovittiin, että
nähdään pian. Ei ole kuitenkaan nähty.
– Eli ota yhteyttä, jos luet tämän.
Lenkkisauna lämpenee varmasti, kuuluu
Suvannon viesti Narmiolle.
Oman varusmiesaikansa ammattisotilaista Suvanto nostaa empimättä ykköseksi Porin Prikaatin silloisen komentajan, nyt jo edesmenneen eversti Kauko
Taskilan.
– Kaikin puolin hieno ja esimerkilli-

nen komentaja, Suvanto tiivistää.
Muista upseereista mieleen ovat jääneet ainakin lenkkikaverit Erkki Kallio
ja Timo Kovanen.

Valatilaisuus
saatiin Raumalle
Tomi Suvanto sanoo seuraavansa Porin Prikaatin asioita edelleen aktiivisesti,
vaikka edellisestä vierailusta sotilaskotiin onkin jo vierähtänyt reilu vuosi.
– Otan ainakin osittain omaan piikkiini sen, että Porin Prikaatin kesävala
järjestettiin tänä vuonna pitkästä aikaa
Raumalla. Keskustelin kyseisestä mahdollisuudesta eräillä syntymäpäivillä
samassa pöydässä istuneen upseeriystäväni kanssa ja hän kehotti pistämään
valakutsun postiin. Seuraavalla viikolla
tuli jo komentajalta vastaus, jossa luvattiin tulla vuoden päästä Raumalle.
– Mietin ensin, että kukahan voisi olla
Rauman puolelta kutsujana. Tajusin kuitenkin aika pian, että eiköhän apulaiskaupunginjohtaja voisi pistää sellaiseen
paperiin nimensä alle, Suvanto paljastaa.
Tomi Suvanto on sotilasarvoltaan
edelleen reservin vänrikki. Kertausharjoituksiin ei miestä ole kutsuttu, ellei vuonna 2004 suoritettua alueellista
maanpuolustuskurssia sitten sellaiseksi
lasketa.

Urheilutaustasta
varmasti apua
Tomi Suvanto vakuuttaa, ettei hänellä ole yhdentoista kuukauden varusmiesajaltaan mielessä ensimmäistäkään
huonoa muistoa. Edes 26 vuoden ikä ei
tuonut ylimääräisiä vierotusoireita.
– Urheilutaustasta oli kieltämättä
apua samoin kuin toiminnasta kunnallispolitiikassa. Viimemainittu kokemus toi
varmasti auktoriteettia ainakin nuorempien kavereiden silmissä, vaikka en itse
sitä puolta ikinä korostanut.
– Ja ihan samanlainen keskenkasvuinen poikahan minä olin kuin muutkin,
Suvanto naurahtaa.
Parhaaksi armeija-aikaiseksi urheilusaavutuksekseen Tomi Suvanto nostaa
kolmannen sijan puolustusvoimien mestaruuskisojen 800 metrillä. Menestys oli
varmasti yksi syy siihen, ettei Porin Prikaatissa pistetty juurikaan hanttiin, kun
vastaylennetty kokelas ilmoitti lähtevänsä kolmeksi viikoksi leirille Portugaliin.

YKKÖSKOMPPANIAN KOKSUT.
Tomi Suvanto ja tupakaverit keväällä 1994
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Vartiomiehenä
MM-kisoissa
Teksti: Sami Hyrynsalmi
Kuva: SA-kuva

KISAPASSI. Juho Nykäsen esittelemä kisapasi tuli tutuksi MM-kisojen vartiomiehille.
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S

otilaspoliisi- ja Tiedustelukomppanian alikersantti Juho Nykänen koki kolmenkymmenen
muun ”Porilaisen” kanssa erilaisen armeijakomennuksen Helsingin MM-kisoihin. Yhdessä ympäri Suomea saapuneiden varusmiesten kanssa he vastasivat
kisakyläksi muutetun Otaniemen opiskelijalähiön ympärivuorokautisesta vartioinnista. Pelkkää työtä ei reissu ollut,
vaan mukaan mahtui myös finaalien jännittämistä ja vapaapäiviä.
– Ensimmäisellä viikolta käytettiin
kolme päivää ensiapu-, vartiointi ja viestivälinekoulutukseen. Vanhan kertausta lähinnä, mutta hyödyllistä tietoa tuli
esim. isojen haavojen tyrehdyttämisestä,
Nykänen kertoo.
– Tositoimien alkaessa tehtiin sitten
kolmea kahdeksan tunnin vuoroa: yksi
joukkue aina kerrallaan vartiomassa,
yksi iskuryhmässä tai päivystämässä ja
yksi lepäämässä. Mitään isompia häiriöitä ei eteen tullut, ainoastaan muutama yli-innokas valokuvaaja ja juopunut
ohikulkija piti hätistellä pois paikalta.
Teekkaritkaan eivät häirinneet toimintaan, vaikka kisakylän alue oli vallattu
keskeltä Otaniemeä. Kisojen molemmat
lauantaipäivät olivat varattu vartiomies-

ten virkistäytymiseen. Ensimmäisen vapaapäivänsä joukkue käytti pääkaupunkiin tutustumiseen ja rentoutumiseen.
Leikkimielisen kilpailun MegaZonen
lasersimulaatioammunnassa Nykänen
tunnusti voittaneensa selvällä piste-erolla. Toiselle lauantaille Espoon kaupunki
kustansi varusmiehille päivän vesipuisto Serenaan sekä tarjosi myymättömäksi
jääneet katsomopaikat heidän käyttöönsä.

Tommi Evilän ilta
Reissun suurimmaksi elämykseksi Nykänen nimeää suoraan miesten
pituushyppyfinaalin. Hän oli paikalla todistamassa tämän kesän ainoaksi
jäänyttä suomalaista urheilujuhlaa aitiopaikalta, heti hyppypaikan edestä melkein ensimmäiseltä riviltä, kun Tommi
Evilä pelasti kotikisat ponnistamalla
miesten pituuskilpailussa pronssille.
– Tunnelma katsomossa oli ihan uskomaton, koko yleisö oli ihan täysillä mukana huutamassa ja eli vain sitä hetkeä.
Mihinkään muuhun ei pystynyt kiinnittämään huomiota kun Evilä tuuletti kentällä. Ei kiinnostanut, vaikka siellä oli
jonkun viestin ja pituushypyn voittajat

ONKO ”PORILAISILLA” HOMMA
HANSKASSA? Helsingin Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Jan
Laukka (vas.) johti MM-kisoille annetun puolustusvoimien virka-avun.
samaan aikaan, muistelee Nykänen.
– Saimme muilta vartiojoukkueilta
ylimääräisiksi jääneet pääsyliput ja pääsimme seuraamaan myös sunnuntai-illan finaalia Olympiastadionille. Näimme
vielä naisten keihään uuden maailmanennätysheiton. Miesten 400 metrin viesti, naisten korkeushyppy ja keihäs jäivät
ainakin mieleen kisapäivän ohjelmasta.
Ja tietysti vammaisurheilijoista miesten
kahdensadan metrin kelaus, oli se sen
verran erikoisempi. Nykänen pitää komennusta kokonaisuutena hienona kokemuksena, erityisesti ruokaa hän kehuu.
Järjestelyt oli hoidettu hienosti ja varusmiehilläkin oli käytössä kisapassit, joilla pääsi liikkumaan julkisilla kulkuneuvoilla ilmaiseksi ja kilpailupaikkoihin
suoraan sisälle. Neljän viikon yhtäjaksoista kiinnioloa lievitti kenraalimajuri
Jan Laukan suosittelemat kaksi vuorokautta kuntoisuuslomaa hyvin tehdystä
vartiotyöstä – sekä tyttöystävän käynti
Helsingissä ensimmäisenä virkistäytymispäivänä.
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Totuus on
mullan alla
Teksti ja kuvat: Tapio Vallin

Oikeuslääketieteen
laitos Helsingin Ruskeasuolla on dekkareista ja television
rikossarjoista tuttu
paikka. Aulassa vieraan ottaa vastaan
sydämellinen ja iloisesti hymyilevä valkotakkinen nainen,
jonka kasvot ovat
tuttuakin tutummat
viime vuosien uutiskuvista.
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Oikeushammaslääkäri Helena Ranta on
lyhyessä ajassa noussut kansainvälisesti johtavaksi kansanmurhien tutkijaksi.
Hänen johtamansa työryhmät ovat käyneet selvittämässä, mitä todella tapahtui
Bosniassa, Kosovossa, Irakissa, Kamerunissa, Perussa.
– Ne ovat kaikki paikkoja, joissa sisällissotien raakuudet on kohdistettu siviiliväestöön, uskonnollisiin ja etnisiin
kansanryhmiin, viattomiin naisiin, lapsiin ja yleensä siviileihin.
Tänään sunnuntaina hän on lähdössä Groznyihin Tshetsheniaan Euroopan
Neuvoston edustajana yhdessä kolmen
muun tutkijan kanssa. Vaikka Venäjä
on luvannut taata kansanvälisen tutkijaryhmän turvallisuuden, sota-alueella ei
kuitenkaan koskaan voi olla varma mistään.
– Meille on varattu 12 panssariajoneuvoa. Tuskin kenenkään tavoitteena
on meidän listimisemme. Me kuitenkin
voimme olla se mahdollisuus, jolla vuosia jatkunut sota voidaan lopettaa. Sen
vuoksi sinne pitää lähteä, Helena Ranta
sanoo.

uhanneet jopa tappaa hänet, koska hänen väitettiin väittäneen serbien syyllistyneen joukkotuhoihin.
– Sellaista en ole väittänyt. Sen sijaan
olen kyllä selvittänyt, että eräästä joukkohaudasta löydetyt luodit ja hylsyt ovat
peräisin kahdesta asetehtaasta, jotka toimittavat aseita vain serbeille.
– Sitä en tietenkään voi sanoa, kuka
veti liipaisimesta.
Kansanmurhan sijasta Helena Ranta haluaa, että ryhdyttäisiin puhumaan
joukkotuhonnasta. Se olisi usein parempi määritelmä tehdyille raakuuksille kuin
tunteisiin vetoava kansanmurha.

Lappeenrannan
joukkohauta

TOTUUS ESIIN. Oikeushammaslääkäri Helena Rannan tehtävänä
on löytää todisteita ja totuus kansanmurhista.

Tutkija,
ei tuomari
Helena Ranta on osallistunut kansainvälisiin tehtäviin eli missioihin vuodesta
1996. Ensimmäinen tehtävä oli Bosnia.
Vuosina 1998–2000 hän oli tutkimusryhmineen Kosovossa, pari vuotta myöhemmin Perussa ja vuonna 2004 olivat
tutkimuksen kohteina Irakista löydetyt
joukkohaudat.
Ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten
tutkiminen on vaikeaa työtä, jossa on
mahdollisuus tehdä valtavasti virheitä.
– Minun tehtäväni ei missään tapauksessa ole toimia tuomarina vaan selvittää, mitä on tapahtunut, Helena Ranta
sanoo. Työtä on tehtävä myös poliittisesti hyvin tarkasti, sillä usein sodan osapuolet ovat seuraamassa tutkimuksia.
Esimerkiksi Jugoslavian serbit ovat

Ranta korostaa, että tutkijan on tutkittava kunnolla. Jos asioita ei selvitetä perusteellisesti, niin ne nousevat aina yhä
uudestaan esiin. Vaikka sadan vuoden
kuluttua.
Hyvänä esimerkki totuuden selvittämisen tarpeesta on Lappeenrannassa
voimakkaana elävät väitteet siellä jatkosodan aikana toimineesta salaisesta
kenttäoikeudesta. Väitteet ovat johtaneet
siihen, että Helena Rantaa on pyydetty
mukaan tutkimuksiin. Ne aloitetaan, jos
tarpeelliset luvat ja rahoitus saadaan.
– Lappeenrannan Huhtiniemen leirintäalueelta löydettiin kaivutöiden yhteydessä vuonna 1971 pääkalloja. Senaikaisen tavan mukaan ne haudattiin nopeasti
uudelleen, ja vain yksi kallo lähettiin Ouluun tutkittavaksi. Sekin on kadonnut.
Huhumyllyä on kiihdyttänyt väitetyn
kenttäoikeuden tuomarina istuneen miehen talon palo tai tuhopoltto. Oikeuden
pöytäkirjojen väitetään olleen talon vintillä, joten ne ovat nyt tuhoutuneet.
Helena Ranta sanoo, että asia voidaan
todella tutkia. Nykyisellä, Irakissa kokeillulla tekniikalla luurankojen määrä
haudassa voidaan selvittää eräänlaisella
kaikumittauksella.
Kuten Suomen tapaus osoittaa, to-

LUPA TUTKIA. Helena Rannan
työhuoneen seinällä naulassa
roikkuu kymmeniä lupalappuja ja
henkilötodistuksia. Niitä hänelle on kertynyt vuosien mittaan eri
puolille maailmaa tehdyiltä työmatkoilta.

tuutta ja tietoa halutaan kaivaa esiin vielä
vuosikymmentenkin jälkeen. Sen vuoksi on ymmärrettävää, kuinka tärkeää on
omaisille tieto aviomiehen tai lapsen
kohtalosta.
Oikeushammaslääkärin työksi kuvitellaan usein vain hammaskarttojen tutkiminen. Useimmiten sellaisia ei Kosovossa
tai Irakissa edes ole olemassa. Silti tutkimustyö lähes aina antaa myös tarkkaa tietoa uhrien henkilöllisyydestä.
– Surmat tapahtuvat vihan vimmassa,
uhreja ei kuljeteta pitkiä matkoja ja heillä
on mukana henkilökohtaisia tavaroitaan.
Kun jonkun kylän väki on kadonnut, heidät usein löydetään aika läheltä katoamispaikkaa ja ruumiit voidaan vielä aikojenkin päästä tunnistaa.

Milosevic
kuulustelijana
Yhteen elämänsä kovimmista paikoista Helena Ranta joutui pari vuotta sitten,
kun hänet kutsuttiin Haagin kansainvälisen sotarikostuomioistuimen tuomarien
todistajaksi. Se tarkoittaa, että syyttäjä ja
puolustus saavat ristikuulustella todistajaa.
Rantaa kuulusteli itse puolustustaan
hoitava, rikoksista ihmisyyttä vastaan
syytetty Slobodan Milosevic. Todistajan
kuulusteluun oli varattu aikaa kolme päivää.
– Minua oli Suomessa prepattu kuulustelua varten kaksi viikkoa. Ulkoministeriön ja puolustusministeriön asiantuntijat kuulustelivat ja valmistelivat minua
näin Haagin oikeudenkäyntiä varten. Ristikuulustelu kesti neljä tuntia, ja selvisin
siitä asiantuntijoiden mukaan hyvin.
Helena Ranta pitää erittäin tärkeänä,
että hän saa kaiken mahdollisen avun
tehtävänsä hoitamiseen. Erityisesti hän
kiittelee puolustusministeriötä ja puolustusvoimia, joiden asiantuntemus sotilaallisissa kysymyksissä on erinomainen.
Myös ulkoministeriö on ollut suureksi

avuksi.
– Enhän minä alkuun edes oikein tiennyt, mikä on Kalashnikov, hän sanoo.

Nukun yöni
oikein hyvin
Helena Ranta sanoo nukkuvansa yönsä oikein hyvin. Kauheudet eivät tule
uniin.
– Olen ajatellut asiaa niin, että minun
pitää nähdä kaikkien niiden ruumiskasojen ylitse. Tämä on työtä, jossa tunteille ei saa antaa liiaksi valtaa. Esimerkiksi
omaisten kanssa ei saa ryhtyä liian tuttavalliseksi, silloin tätä työtä ei voisi enää
jaksaa.
Sen sijaan hän toivoo, että työ voitaisiin jollakin tavoin organisoida ja vakinaistaa. Tehtäviä on ollut jatkuvasti, ja
niiden hoitaminen ”oman työn ohessa”
on usein raskasta. Tekemättömät työt
odottavat aina pöydällä kotiin palatessa.
Miksi sitten tällaiseen tehtävään?

Helena Ranta on syntyisin Kajaanista,
jossa hänen isänsä oli Kajaani Oy:n kemisti ja äiti työskenteli matemaatikkona.
Kolmesta sisaruksesta tuli ydinfyysikoita, mutta Helenasta tuli hammaslääkäri.
– Kai se johtui siitä, että äitini paras
ystävätär oli hammaslääkäri. Ajattelin,
että se tarjoaa leppoisan työn, jossa aikaa jää edustusmiehelle, edustuskodille
ja edustuslapsille. Minulla ei ole mitään
niistä, hän nauraa.
Helena Ranta on aktiivinen ihmisoikeuksien puolustaja. Mihinkään poliittisiin järjestöihin hän ei juuri kuulu, eikä
hän ole lähdössä kansanedustajaehdokkaaksikaan lukuisista pyynnöistä huolimatta.
Satakuntaan Helena Rannalla on lämmin suhde lapsuudesta. Hän vietti useita kesiä Reposaaressa setänsä Kalervo
Tammisen kotona.
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Vapaaehtoisuus
sai suuren roolin
Teksti ja kuvat: Kari Nummila

VALMIS KONSEPTI. Lippueamiraali
Bo Österlundin mukaan osa paikallispuolustusjoukoista nimetään maakuntajoukoiksi.

T

urun ja Porin sotilasläänin komentaja, lippueamiraali Bo Österlund ei pidä tulevia maakuntajoukkoja mitenkään dramaattisena
saati eksoottisena asiana.
- Meillä on jo maakuntajoukkokonsepti valmiina, sillä olemassaolevista
paikallispuolustusjoukoista osa nimetään
maakuntajoukoiksi. Uusi asia on tietysti
se, että sijoittamisessa nimenomaan reserviläisen oma vapaaehtoisuus ja sitoutumishalu itsensä kehittämiseen saavat
ison roolin.

- Ihmiset tietävät
ja ymmärtävät jo nyt
esimerkiksi paikallisen vartiokomppanian, joka voidaan nimetä tietyn kunnan
mukaan. Turun ja Porin sotilasläänillä ei
ole työstettävänä maakuntajoukkojen pilottihankkeita. Ala-Satakunnan sotilasalueen
päällikkönä toimiva
everstiluutnantti evp.
Teemu Nukki on myös odottavalla kannalla. Hän uskoo kuitenkin, että ainakin
soveliasta ja tulevat kriteerit täyttävää
johtajistoa kyllä löytyy. Miehistön hakeminen voi tuottaa hieman lisätyötä.
- Me olemme tähänkin saakka voineet
käyttää rekrytoinnissa menestyksellä hyödyksi paikallisten reserviläisten
henkilötuntemusta. Jos ei ennen, niin
v. 2008 asiassa päästään eteenpäin, kun
pilottivaihe on ohi. Viimeistään silloin
alkuvaatimukset on lyöty pöytään. Mo-

nissa reserviläisyhdistyksissä uskotaan,
että aktiivinen jäsenyys niissä edesauttaa pääsyä maakuntajoukkoihin. Tiettyihin maakuntajoukkoihin ovet ovat auki
ainakin varusmiespalveluksen suorittaneille naisille.

Teemu Nukki toivoo, ettei maakuntajoukoille asetettaisi esimerkiksi kauhean tiukkoja ikävaatimuksia, kun
mm. perustamiskeskuksen tehtävissä
menestyvät ihan mukavasti vähän iäkkäämmätkin, mutta kokeneet ja usein
fyysisesti hyväkuntoiset henkilöt.

Rambot raakataan
maakuntajoukoista !
R
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eserviläisjärjestöissä on odoteltu jopa kuumeisesti maakuntajoukkojen lähtölaukausta, jota
ei kuitenkaan ammuta hätiköidysti vaan
korostetun harkitusti. Vapaaehtoisen
maanpuolustuksen tarkastaja ja asevelvollisuusosaston päällikkö, eversti Jorma
Jokisalo Pääesikunnasta korostaa ihan
aluksi pariakin seikkaa; maakuntajoukoista raakataan aivan varmasti pois
henkilöt, joita suuri yleisö kutsuu sotahulluiksi tai ramboiksi.
Yhtä selkeästi Jokisalo torjuu sellaisen ajatuksen, että nyt oltaisiin perusta-

massa Suomen kolmessa vapaussodassa
(vuonna 1918 Vapaussodassa sekä Talvi- ja Jatkosodassa 1939 - 1944) monin
tavoin niin tärkeän suojeluskunnan perillistä. Jokisalo korostaa, että maakuntajoukko on nimenomaan Puolustusvoimien sodan ajan joukko, jota voidaan
rauhan aikana käyttää muita viranomaisia tukevaan virka-apuun ja osallistumaan pelastuspalveluun, joka on puolustusvoimien suoranainen tehtävä.
Operatiivisesti maakuntajoukko täyttää
alue- ja paikallistason kohteiden suojaustarvetta.

Maakuntajoukko on osa asevelvollisuusjärjestelmää. Se ylläpitää maanpuolustushenkeä, joka ilmenee mm. reservin intona ja aktiivisuutena. Joukko lisää
puolustusvoimien näkyvyyttä ja läsnäoloa alueellaan. Menossa on ns. pilottivaihe mm. Uudenmaan sotilasläänissä.
Näin hankitaan vielä käytännön tietoa,
ennen kuin ollaan liikkeellä lavealla
rintamalla v. 2008. Ruotsi perusti Suomen mallin mukaan ensin lottajärjestön
ja sitten suojeluskuntamme esikuvanaan
kodinturvajoukot, Hemvärnetin juuri
ennen Talvisodan päättymistä. Sekä lot-

Porilais- ja
jääkärihengessä

M

aakuntajoukkojen muotoutumisessa on iso rooli eversti
Jorma Jokisalolla, vapaaehtoisen maapuolustuksen tarkastajalla. Hän
on syntyjään maanviljelijän poika Kihniöstä. Hänen taustansa on mielenkiintoinen kahdellakin tavalla; hän on ”Porilainen” (PstK/1969) ja Jääkäripataljoona
27:n perinneyhdistyksen varapuheenjohtaja.
Hänen työtään sävyttää varmaan jossain määrin jääkärihenki. Tämähän sopii hyvin kuvaan, sillä jääkärit jos ketkä
olivat tosi vapaaehtoisia, isänmaallisia
ja maanpuolustushenkisiä. Olihan heillä vain kaksi mahdollisuutta, voitto tai
kuolema. Venäjän kannalta he olivat
maanpettureita ja kohtalo olisi ollut sen
mukainen, jos Vapaussodassa olisi käynyt toisin.
Jokisalo pitää itseään ensi sijassa
panssarimiehenä, sillä takana on 11 vuotta Panssariprikaatissa, viimeksi sen esikuntapäällikkönä. Ennen Pääesikuntaan

siirtymistä hän komensi Vaasan sotilaslääniä. Jokisalosta muistuu aina mieleeni vuoden 1997 reissu Latviaan suomalaisjääkärien jäljille. Silloin paljastettiin
jääkärien muistomerkki Riianlahdella.
Muistopaaden huomattava rahalahjoittaja liikkui rullatuolissa. Autotieltä johti merenrantaan vain kapea kinttupolku,
satakunta metriä ainakin. Miten saada
herra mukaan paljastusjuhlaan?
- Ei ole ongelma, sanoi silloin 48vuotias Jokisalo ja otti rotevan kyydittävän selkäänsä. Tuntuu siltä, että kovakuntoinen eversti voisi toistaa tempun
tänäkin päivänä.
Reserviläispiireissä onkin arvuuteltu
jopa huolestuneina, kuinka kovaa kenttäkelpoisuusvaatimusta Jokisalo ajaakaan maakuntajoukon reserviläisille.
Vaatimuksia kuulemma on, mutta rimaa
ei hänen mukaansa aseteta kuitenkaan
kohtuuttoman korkealle. Tätä asiaa mietitään parhaillaan.

tajärjestöt, että Hemvärnet voivat edelleen hyvin niin Ruotsissa kuin Norjassa
ja Tanskassa. Vaikka Ruotsi ei olekaan
NATO-maa, muut Pohjoismaat sekä
Baltian maat osallistuvat Ruotsin Hemvärnetin oman taistelukoulun harjoituksiin Tukholman lähistöllä.
- Tottakai me olemme nyt yhteistyössä mm. Ruotsin kanssa. Tarkoitus on nimenomaan kerätä muiden Pohjoismaiden
kokemuksia, jotta välttyisimme alkuajan
mahdollisilta virheiltä. Ruotsissa supistetaan joukkoja, mutta puolustusmäärärahoja ei pienennetä investoitaessa yhä
parempaan kalustoon ja keskittyen yhä
enemmän myös kansainväliseen toimintaa puolustusvoimien joukoilla. Tällöin
korostuukin Hemvärnetin merkitys kotiseudun puolustajana ja yleensä jalkaväkijoukkoina.
- Ruotsin kodinturvajoukoista on
poistunut ja edelleen poistuu ei - aktiiviset kodinturvajoukkojen jäsenet. Tavoitteena on noin 30 000 aktiivista, hyvin
varustettua ja säännöllisesti koulutuk-

seen osallistuvaa kodinturvajoukkojen
sotilasta lähivuosina. Kylmä tosiasia on,
että huru-ukoilla, ”kypärä kallellaan kulkevilla”, ei ole jatkossa sijaa porukassa, Jokisalo selvittää. Jos Hemvärnet on
edelleen vertailukohteena, niin suomalainen maakuntajoukko eroaa ruotsalaisesta kodinturvajoukosta siinäkin, että
suomalainen reserviläinen ei saa asetta
kotiin kuten ruotsalainen tai vaikkapa
sveitsiläinen reserviläinen.
- Puolustusvoimien asein, ampumatarvikkein ja räjähtein tapahtuvissa koulutus- ja harjoitustilanteissa on aina vastuu puolustusvoimien henkilökunnalla,
Jokisalo painottaa. On suunniteltu, että
maakuntajoukon jäsen voi saada kotiin
säilytettäväksi erikseen määriteltävän
henkilökohtaisen
sotilasvaatetuksen,
mutta ei aseita eikä ampumatarvikkeita.
- Maakuntajoukoissa on siis kyse
puolustusvoimien sodan ajan joukoista,
joita puolustusvoimat johtavat koulutus
mukaan lukien. Koulutuksen toteuttajana voi toimia myös Maanpuolustus-

PANSSARIMIES. Eversti Jorma Jokisalo pitää itseään ensisijaisesti panssarimiehenä, vaikka aloittikin sotilasuransa Porin Prikaatissa v. 1969.

koulutus ry, jolta puolustusvoimat tilaa
koulutustapahtumia vuosittain sovittavalla tavalla ja määrällä. Reserviläiset
hakeutuvat vapaaehtoisesti joukkoon ja
sitoutuvat vapaaehtoiseen harjoitteluun
ja mm. omin toimin pitämään yllä riittävän hyvää fyysistä kuntoa.
Jokisalon mukaan maakuntajoukot
puolustavat ensi sijassa omaa kotiseutuaan, jonka parhaita asiantuntijoita he
ovat kehittäessään koko ajan lisäksi taitojaan monitoimiosaajina. Mm. pelastusalalla pelättiin aluksi, että maakuntajoukot tunkevat niiden kentille.
- Pelko on täysin aiheeton. Normaaliajan häiriötilanteissa maakuntajoukko
tulee paikalle vain silloin, kun joku muu
viranomainen, esimerkiksi pelastuslaitos
tai poliisi, pyytää. Olisi kummallista, jos
reserviläisiä ei kutsuttaisi apuun tarvittaessa. Joukon koulutuksessa sotilaallisen
puolen osuus on 80 % ja virka-apupuolen 20 %.
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Kriisin kourissa
Huovinrinteellä
Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Jorma Pihlava ja Matti Vihurila

J
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ärjestyksessään 174. Valtakunnallinen Maanpuolustuskurssi vieraili prikaatissa 4. – 6. lokakuuta.
Kurssilaisten ohjelmaan kuului mm. tutustuminen maavoimien uusimpaan kalustoon ja koulutukseen, soveltavan harjoituksen toisen vaiheen läpivienti sekä
vierailu Lännen Tehtailla.
Kurssilla oli yhteensä 49 oppilasta,
joista naisia 12. Kurssien tehtävänä on
antaa johtavassa asemassa oleville siviili- ja sotilashenkilöille kokonaisnäkemys Suomen ulko-, turvallisuus- ja
puolustuspolitiikasta sekä maanpuolustuksen järjestelyistä ja yhteiskunnan
kriisivalmiudesta. Kurssien osanottajat
perehdytetään valtakunnan kokonaismaanpuolustuksen kriisiaikaisiin tehtäviin ja niiden toteuttamismahdollisuuksiin. Kursseilla kuullaan maan parhaiden
asiantuntijoiden alustuksia kokonais-

maanpuolustuksen eri aloilta. Niiden
pohjalta käydyt perinpohjaiset ja keskeisiin ongelmiin pureutuvat keskustelut
muodostavat merkittävän osan opetusta.
Samoin kurssin aikana toimeenpantava soveltava harjoitus ja siihen liittyvät
käytännön ryhmätyöt ovat tärkeitä.

Valtioneuvoston
istunto Hornin
hallissa
Soveltavan harjoituksen toinen vaihe toteutetaan tiiviinä internaattijaksona
vuorotellen neljässä eri joukko-osastossa:
Kainuun Prikaatissa, Karjalan Prikaatissa, Tykistöprikaatissa ja Porin Prikaatissa. Säkylässä kurssilaisista muodostetut
eri ministeriöt tekivät esityksiä omien
hallinnonalojensa toimenpiteiksi kuvitteelliseen harjoitustilanteeseen perus-

PARHAITA PARISUHDEVINKKEJÄ
JA NEUVOKKAITA NIKSEJÄ KENTTÄOLOIHIN? Me Naiset –lehden
päätoimittaja Katriina Kaarre (vas.)
ja Pirkan päätoimittaja Riitta Korhonen osallistuivat 174. Maanpuolustuskurssille. Säkylän internaattijaksolla
tutustuttiin maavoimien kalustoon ja
koulutukseen.

tuen. Ratkaisut käsiteltiin harjoituksen
päätteeksi yhteisessä valtioneuvoston
istunnossa, joka pidettiin Hornin hallin
Ritarisalissa. Säkylän vierailunsa ajan
kurssilaiset ottivat tuntumaa asevelvollisten palvelusolosuhteisiin mm. asumalla 1.Jääkärikomppanian tuvissa. Kurssin
oltermannina toimi Nordea Bank’in varatoimitusjohtaja Bo Harald, emäntänä Fazer Amican toimitusjohtaja Teija
Andersen ja isäntänä Nokian strategiajohtaja Tero Ojanperä. Valtakunnallisia Maanpuolustuskursseja on järjestetty
vuodesta 1961. Tähän mennessä kurssin
on suorittanut 6 810 henkilöä, joista naisia on ollut 819. Kurssin johtajana toimii
kommodori Timo Junttila.

TAISTELUJEN TIIMELLYKSESSÄ. Aliupseerikoulun järjestämä taistelunäytös veti kurssilaisten ilmeet vakaviksi. Etualalla
maanpuolustuskurssien apulaisjohtaja, komentaja Timo Ståhlhammar.

VIERAS ALPEILTA. Sveitsin asevoimien komentaja kenraaliluutnantti Christophe Keckeis (kolmas vasemmalta)
vieraili Suomessa 6. – 8. syyskuuta. Yksi tutustumiskohteista oli Porin Prikaati, missä vierailijaa kiinnosti erityisesti
prikaatin antama kansainvälinen koulutus ja sen järjestelyt. Vierailua isännöi puolustusvoimain komentaja amiraali
Juhani Kaskeala.
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KOHTI HUIPPUA. Veikka
Gustafssonin mukaan vuori
valloitetaan etappi kerrallaan.

Porin Prikaatin
henkilöstölle
tarjoutui työhyvinvointitoimikunnan järjestämällä luennolla
mahdollisuus kuulla
vuorikiipeilijä Veikka Gustafssonia, joka
on valloittanut uransa
aikana yhdeksän maailman 14:stä ”kasitonnisesta” vuoresta. Hänellä on tavoitteena
valloittaa jonain päivänä ne kaikki.

Veikka Gustafsson:

Teksti: Samuli Vahteristo
Kuvat: Samuli Vahteristo ja Veikka Gustafsson

Tiimi vie huipulle
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Veikka Gustafsson puhuu kiipeilykokemuksiensa kautta asioista, jotka vaikuttavat menestykseen myös työyhteisöissä ja elämässä yleensä. Esitelmän
kuultuaan ei ihmettele, miksi hän on kysytty esitelmöitsijä yrityksissä ja yhteisöissä.
Kova kunto ja hyvä terveys ovat eittämättä avainsanoja vuorikiipeilyssä ja
työelämässä. Gustafsson todisti, että tiellä kohti vuorenhuippua tarvitaan kunnon
lisäksi myös muita avuja ja monien asioiden huomioimista.
- Tärkeimmät ovat kuitenkin ryhmä ja
kyky työskennellä ryhmässä. Ilman ryhmän apua tie huipulle on mahdoton.
Vuoren valloitus lähtee suunnitelmas-

ta ja ryhmän valinnasta. Se muistuttaa
projektin hallintaa.
- On valittavat kaverit, jotka eivät tee
virheitä ja joiden ”naamataulua” jaksat
tuijottaa äärimäisen väsymyksen tilassa
lähellä henkistä luhistumista. ”Hiutaleiden” kanssa ei kannata lähteä vuorta valloittamaan, sanoo Veikka, jolla on lähes
parin vuoden kokemus rauhanturvatehtävistä.
Suunnitelma muistuttaa useiden satojen palapelin palojen yhteensovittamista
ja siihen kuuluvat tiimin lisäksi rahoitus,
parhaat varusteet, tietojen päivitys ja paljon muuta.
- Tämäkin työ tehdään tiimissä. Joku
on ekspertti varusteiden hankinnas-

sa. Toinen kokoaa kantajia ja avustajia.
Kolmas hankkii rahaa ja järjestää monimutkaisen, useiden tonnien painoisten
tavaroiden kokoamisen ja lentokuljetukset. Tähän kaikkeen on varattava aikaa
ainakin vuosi, Gustafsson kertoo.

Tarvitaan
kykyä uudistua
Gustafssonin mukaan elimistön sopeuttaminen tuhansien metrien korkeudessa vähähappiseen ilmaan ja ankariin
alati muuttuviin luonnonolosuhteisiin
vaativat aikaa sekä rautaista henkistä
tahtoa.
- Vuorenhuippua lähestyttäessä retki-

kunta kantajineen on suuri ja vähähappiseen ilmaan totuttautuminen vie viikkoja. Huippua lähestytään etappi etapilta
ja kaiken aikaa ryhmän koko pienenee.
Usein on niin että huipun saavuttaa vain
kaksi kiipijää. Ääritilanteissa vain yksi
ja murheellisissa tilanteissa ei yhtään
kiipijää.
Gustafsson korostaa ryhmän motivaatiota ja kykyä toimia hallitusti kriisitilanteissa.
- Huipun saavuttamiseksi pitää tehdä
työtä ja olla koko ajan johdonmukainen.
Virheet suunnittelussa saattavat kostautua tuhansien metrien korkeudessa ja
murskaantua rotkon pohjalle tai lumivyöryn alle.
- Onnistunut suunnitelma tuo tielle
vähemmän riskejä. Tyhmiä riskejä ei ole
varaa tehdä. Väsyneenäkin pitää hallita
eri tilanteet.
Gustafsson korostaa, että kyky oppia
uutta, kyky muuttaa suunnitelmaa ja intohimo tehdä työtä ovat vuorikiipeilijän,
mutta myös varmasti työelämän menestystekijöitä.
- On oltava kanttia tutkia tekemisiään,
oppia virheistä, on osattava kuunnella
muita ja etsittävä tarpeen tullen uusia
ratkaisuja päämäärän saavuttamiseksi.
Gustafssonin teesit eivät ole uusia.
Ne löytyvät lähes jokaisesta johtamistaitoa käsittelevästä kirjasta. Tilaisuuden
osanottajat olivat kuitenkin hyvin tyytyväisiä Veikan värikkääseen kerrontaan,
ja sen myötä kuvitelmat vuorikiipeilyn
helppoudesta karsiutuivat varmasti karaistuneimmankin sotilaan mielistä.
TEESIT MENESTYKSEEN.
Veikka Gustafssonin teesit olivat
tuttuja menestystekijöitä, jotka
sopivat myös työelämään.

ISÄNMAALLINEN MIES.
Vuorikiipelijä Veikka Gustafsson
on palvelut rauhanturvaajana
mm. Golanilla.
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”Toivottavasti teistä
ei koskaan tule
aseenkäyttövelvollisia”
Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

E

uran koulukeskuksen auditorioon kokoontuneet euralaiset ja
kiukaislaiset nuoret miehet istuvat tiiviissä ryppäässä: 12/rivi, kuten
yliluutnantti Jouko Heliluodon ohje
on kuulunut. Paikalla ovat myös pappi,
lääkäri, pari poliisia, kunnanjohtajat ja
kunnanhallituksen puheenjohtaja, veteraaneja ja kaksi sotilasta. Vuoden 2005
kutsunnat ovat alkamassa.
Auditoriossa on hipi hiljaista, kun
Veikko Lehtinen vuorollaan astelee
mikrofonin ääreen. Puhettaan aloittavalla veteraanilla ei ole kirjallisia muistiinpanoja tukenaan. Yli 80 vuoden elämänkokemus ja kaksi sodittua sotaa
korvaavat ne.
- Omista kutsunnoistani on ehtinyt
kulua 62 vuotta. Hiihdin kutsuntapaikalle, minne oli kotoani matkaa parikymmentä kilometriä. Muistan, että repussa
oli eväänä neljännes ruisleipää ja villasukkaan kiedottu maitopullo. Niissä kutsunnoissa kukaan ei kieltäytynyt palveluksesta. Kutsuntapäivä oli perjantai, ja

jo seuraavana maanantaina astuin palvelukseen, Lehtinen aloittaa muistelunsa.
Tämän vuoden kutsunnat koskevat v.
1987 syntynyttä ikäryhmää, johon Turun
ja Porin Sotilasläänissä kuuluu runsaat
4 500 nuorta miestä. Pääosan palvelukseenastuminen ajoittuu vuodelle 2007.
- Ensi vuoden osalta tammikuun saapumiserä on jo täynnä, ja heinäkuullekin
on enää muutama paikka tarjolla Tykistöprikaatiin Niinisaloon, kertoi Satakunnan alueen kutsuntalautakunnan puheenjohtaja majuri Juha Roinne.
Eurassa kutsunnat alkoivat majuri
Rointeen avauspuheenvuorolla. Hänen
jälkeensä kutsunnanalaisia tervehtivät
Euran kunnanhallituksen puheenjohtaja
Harri Lehtonen, Honkilahden kirkkoherra Timo Hämäläinen ja veteraanien
edustaja Veikko Lehtinen.
Muistakaa myös, että aikanaan
palveluksessa edustatte itsenne lisäksi
omia kotikuntianne. Teidät tullaan tuntemaan euralaisena tai kiukaislaisena
alokkaana, Harri Lehtonen opasti.

Valtaosa pääsee
haluamaansa
joukko-osastoon
Koulukeskuksen ruokalassa nautitun
lounaan jälkeen toimistosihteeri Sirkka
Ikonen tarkasti nuorukaisten henkilötiedot. Jokainen kävi myös lääkärintarkastuksessa, missä selvitettiin, onko terveydentilassa tapahtunut muutoksia keväällä
pidetyn varsinaisen kutsuntatarkastuksen jälkeen. Rauman kihlakunnan poliisipartio oli paikalla valmiina hakemaan
niitä, jotka eivät saapuneet kutsuntoihin
ajallaan. Eurassa puuttui kaksi kutsunnanlaista, joista toinen löytyikin ja tuotiin paikalle.
Viimeisenä oli vuorossa varsinaisen
kutsuntalautakunnan suorittama haastattelu. Majuri Rointeen ohella lautakunnan muodostivat sihteerinä toiminut yliluutnantti Jouko Heliluoto sekä kuntien
nimeäminä edustajina Tarja Valtonen
Eurasta ja Timo Katila Kiukaisista.

”ILMAN MUUTA”.
Kiukaislainen Kai
Rintamaa suorittaisi asepalveluksen,
vaikka se olisi vapaaehtoinen.
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- Keskustelemme jokaisen kanssa
henkilökohtaisesti hänen toiveistaan ja
tavoitteistaan. Samalla pyrimme selvittämään kunkin sen hetkiset valmiudet
varusmiespalveluksen suorittamiseen,
Juha Roinne totesi.
Hänen mukaansa valtaosa kutsunnanalaisista pääsee haluamaansa joukkoosastoon ja saapumiserään.

Varusmiesten rippikoululeirillä opittiin
uskon asioita

Teksti ja kuva: Marko Rajala

Tapion unelma
Sotaveteraani Veikko Lehtinen vakuuttaa nykynuorille, ettei hänen ikäluokkansa ole katkera.
- Elämme tänäkin päivänä vapaassa
maassa, hän muistuttaa.
Lehtinen päättää oman puheenvuoronsa kertomalla eräästä sodan ajan ihmiskohtalosta.
- Samassa kutsuntaerässä oli kotikyläni poika, Tapio Säynäjoki. Hänellä oli
unelma. Hän oli aktiivinen sotilaspoika
ja taidollisesti meitä muita edellä. Astuessamme palvelukseen hänellä oli repussaan upseerivyö ja rähinäremmi: hän
halusi upseeriksi. Aliupseerikoulun jälkeen Ranualla saksalainen ehti kuitenkin
ensin, ja Tapion unelma uupui. Hän oli
yksi niistä runsaasta 1 000 suomalaisesta, jotka kaatuivat Lapin sodassa. Meillä
jokaisella on oma unelmamme. Toivon,
että te voitte toteuttaa omanne jonakin
päivänä. Toivon myöskin, ettei teistä
koskaan tulisi ”aseenkäyttövelvollisia”,
sodan kauhut kokenut veteraani toteaa
viimeiseksi.

Ilman
muuta
Kiukaislainen Kai Rintamaa vakuutti osallistuvansa kutsuntoihin positiivisin mielin. Talonrakentajaksi valmistuva
nuorukainen vastaa empimättä myöntävästi, kun kysyn, astuisiko hän asepalvelukseen, mikäli se olisi vapaaehtoista.
- Ilman muuta.
Kaksi vanhempaa veljeä on suorittanut palveluksensa Huovinrinteellä, mutta
Kain toiveena on päästä laivastoon Upinniemeen.
- Uskoisin, että palvelus siellä on mielenkiintoisempaa kuin maavoimissa.
Rintamaan käsitys nykypäivän varusmiespalveluksesta on varsin selkeä:
- Koulutus on rehtiä mutta kovaa.
Toivottavasti todellisuus aikanaan vastaa panelialaisen ennakko-odotuksia.

K

ahdesti vuodessa Porin Prikaatin
varusmiehillä on mahdollisuus
suorittaa rippikoulu palveluksen lomassa. Leirit kestävät kolmesta neljään päivään. Viimeisin niistä järjestettiin
30.8 - 2.9. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskuksessa Kakskerran
Erikvallassa, Heinänokan leirikeskuksessa. Leiriä johti Saaristomeren Meripuolustusalueen sotilaspastori Petri Turunen.
Myös Porin Prikaatin sotilaspastori Pertti Hell ja Tykistöprikaatin sotilaspastori
Timo Waris osallistuivat leiriläisten opetukseen. Apuna heillä oli varusmiesdiakonit, jotka toimivat ikään kuin isosina.
Lisäksi leirillä piipahti muutamia vierailevia luennoitsijoita kuten diakoni ja seurakunnan nuorisotyöntekijöitä. Heinänokan
leirikeskus on viihtyisä paikka, missä vallitsee rauhallinen tunnelma.Leirillä jätettiin herroittelu ja teitittely pois ja asukin
oli normaalia vapaampi. Vapaamuotoisuudella pyritään saavuttamaan vuorovaikutteiselle toiminnalle paremmat puitteet.
Sotilaspastori Pertti Hellin mukaan oppitunnit olivatkin kanssakäymistä parhaasta päästä. Riparilla opiskeltiin ahkerasti ja
tiiviimmällä aikataululla kuin perinteisellä
rippileirillä, jolle normaalisti osallistutaan
15-vuotiaana. Pastorit kuitenkin pyrkivät
pitämään leirin monipuolisena, ja palaute
onkin ollut hyvää. Ulkoläksyinä leiriläiset
joutuivat opiskelemaan uskontunnustuksen, Kymmenen käskyä sekä Isä meidän
-rukouksen. Ajan puutteen vuoksi opetus
panottui perusasioihin. Illoin oppia jaettiin katsomalla asiaan kuuluvia elokuvia,

mm. Mel Gibsonin ohjaama The Passion
of the Christ.

Oppitunteja
aamusta iltaan
1. Jääkärikomppanian jääkärit Joona
Koskela ja Samuli Pirinen olivat myös
mukana rippikoululeirillä. Joona ei ole aiemmin suorittanut rippikoulua, koska ei
kuulu kirkkoon eikä aio liittyä vieläkään.
Samuli taas tiesi jo 15-vuotiaana suorittavansa rippikoulun intissä. Molempien mielestä oppitunteja oli paljon. Tämä onkin
totta, sillä oppitunnit alkoivat joka päivä
klo 9 ja loppuivat illalla klo 19. Varusmiesdiakonit tenttasivat leiriläisiltä ulkoläksyt.
Leiri on muuttanut jonkin verran Joonan
mielipiteitä uskonasioista, mutta mitään järisyttävää muutosta ei ole tapahtunut.
- Pidän enemmänkin asioiden tuntemista yleissivistyksenä, Joona Koskela kertoo.
Molemmat nuorukaiset ovat yhtä mieltä
siitä, että ruoat ovat olleet uskomattoman
hyviä.
- Ja leirin hyvinä puolina ovat olleet
myös kunnon yöunet ja huomattavasti vapaampi toiminta mitä kasarmeilla, Samuli
Pirinen jatkaa. Konfirmaatiotilaisuus pidettiin Turussa Kakskerran kirkossa. Sen
yhteydessä kastettiin myös muutamia varusmiehiä. Rippikoululaisten omaisia oli
seuraamassa tilaisuutta. Konfirmaatiotilaisuuden jälkeen juhlistettiin tapahtumaa
kahvin ja kakun kera Heikkilän sotilaskodissa.
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KUJA-hanke selvittää
kunnossapidon hinnan
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

P

uolustusvoimat hakee kunnossapitoonsa strategista kumppanuutta kotimaisen teollisuuden
edustajien kanssa KUJA-hankkeen avulla. Lähitulevaisuus näyttää, riittävätkö
puolustusvoimien varat täyteen kunnossapidon kumppanuuteen vai onko tultava toimeen nykyisiä toimintamalleja kehittämällä.

24

KUJA-hanke
on
valtakunnallisen kunnossapidon kumppanuushankkeen jatkotyö. Hankkeen tavoitteena
on selvittää mahdollisen kumppanuuden vaikutukset organisaatioon, toimin-

tamalliin ja kustannuksiin sekä määrittää kaupallisen prosessin perusteet
ja reunaehdot päätöksenteon tueksi.
Yhtenä keskeisenä päämääränä puolustushallinnon kumppanuusohjelmassa on
kriisiajan valmiuden kohottaminen muodostamalla muun yhteiskunnan kanssa
yhteistyöhön perustuva järjestelmä, joka
rakenteeltaan soveltuu sellaisenaan valmiuden kohottamiseen. Kumppanuuden
myötä yhteiskunnan eri toimijat tulevat aktiivisesti osallistumaan kokonaismaanpuolustukseen.
Kumppanuuden toteutumisen myötä
puolustusvoimat voisi keskittyä ydin-

toimintoihinsa. Samalla on pyrkimys
toteuttaa puolustushallinnolle asetettuja
säästötavoitteita.
- Mikäli KUJA-hanke toteutuu täydellisenä kumppanuutena kunnossapidon osalta niin puolustusvoimissa
pystytään keskittymään oleelliseen eli
varusmiesten ja reserviläisten kouluttamiseen. Kumppanuuden kautta saisimme siihen välineet, kertoo Porin Prikaatin huoltopäällikkö Markku Laine.
KUJA-hanke käsittää useita työryhmiä.
Majuri Laine on puheenjohtajana henkilöstöä ja organisaatiota käsittelevässä

NIKSIT HALLUSSA.
Asentaja Juha Hynnän
mukaan Pasi-panssariajoneuvon moottorin asentamisessa tarvitaan ammattitietämystä.

lisäveron käsittely kumppanuushankkeissa sekä henkilöstöön liittyvät kustannusvaikutukset.
Kotimaisesta teollisuudesta jatkotyöhön osallistuvat tietopyyntöjen perusteella valitut Patria Oyj, Oy Sisu Auto
Ab, Raskone Oy, Instrumentointi Oy ja
Oricopa Oy. Näiden yritysten kanssa
puolustusvoimilla on jo ennestään pitkäaikaiset liikesuhteet.
- Jatkotyön tavoitteena on suunnitella mm. kunnossapidon yksityiskohtaiset järjestelyt kuten puolustusvoimien
ja kumppaneiden välinen työnjako sekä
kunnossapidon kustannuksien hallinta tulevaisuudessa. Tärkeää on kaiken
muun ohella selvittää mitä kokonaisuus
maksaa, jotta puolustusvoimat voi päättää kunnossapidon palveluiden tuottamisesta tulevaisuudessa, Laine sanoo.
Mikäli tehdyt selvitykset ja tarjoukset
ovat sellaisia, että puolustusvoimat voivat näyttää kumppanuusmallille vihreää valoa, on suunniteltu niiden tulevan
käyttöön vaiheittain vuoden 2008 alusta
samaan aikaan puolustusvoimien uuden
johtamis- ja hallintojärjestelmän kanssa.
Strategisen kumppanuuden vaihtoehdon rinnalla on meneillään kunnossapidon mallin tarkastelu myös puolustusvoimien oman toiminnan kehittämisen
perusteella. Laine muistuttaa,
että jatkotyöhön osallistuvat yritykset ja puolustusvoimat eivät
ole sitoutuneet kunnossapidon
kumppanuuden lopulliseen sopimukseen.
- Tavoitteena on, että selvitystyö antaa yrityksille puitteet tarjouksen antamiseen, jonka tulee
olla käytettävissä päätöksen tekoa varten helmikuussa 2006.
Jatkotyön toteuttamisesta vastaa
Maavoimaesikunta.

naista turvata kunnossapidon osaamisen
säilyminen ja saada aikaan tilanne, jossa
sekä puolustusvoimien että mahdollisen
kumppanin osaamiset ja hyödyt yhdistyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Alustavien suunnitelmien mukaan kunnossapitoon liittyen kumppanuusjärjestelyjen
piirissä prikaatissa on noin 32 - 40 henkilötyövuotta. Käyttöhuollon parissa toimivien kohdalla toiminta jatkuisi prikaatin logon alla, mutta korjaamotoiminnan
piirissä siirtymisiä tapahtuisi uuden
työnantajan haalareihin, Laine sanoo.
Hänen mukaansa sopimuksiin on
suunnitteilla työntekijöitä suojaavat lausekkeet.
- Uusi sopimuskumppani joutuisi ottamaan työntekijät ns. vanhojen työtekijöiden eduilla. On kuitenkin paljon
avoimia kysymyksiä, mm. se, miten virkasuhteisten kohdalla menetellään. Miten uuden työnantajan palvelukseen siirtyvien sotilaiden eläke-edut turvataan?
Kaikella on varmasti hintansa ja sopimuskumppani tulee asettamaan omat
ehtonsa tarjouksessaan.

Osaamisen
säilyminen
turvattava
työryhmässä.
- Parhaillaan on meneillään vuoteen
2012 tähtäävän tavoitetason selvitystyö.
Suunnitelmat ovat jo pitkällä, Laine toteaa.

Vaihtoehdot
puntarissa
Tavoitetason määrittämisen jälkeen
ennen lopullisia päätöksiä kumppanuudesta pyydetään tarkistuksia yrityksiltä
saatuihin tietoihin ja selvitetään arvon-

Kumppanuushankkeessa noudatetaan puolustusvoimien henkilöstöstrategian mukaisia hyvän
työnantajan periaatteita. Henkilöstöjärjestöt ovat edustettuina
neuvotteluosapuolten välisissä
työryhmissä.
Porin Prikaatissa kumppanuuden toteutuminen koskettaisi
Laineen mukaan lähes kaikkia kunnossapitotehtävissä olevia ja sen vaikutukset toimintatapamalleihin olisivat merkittäviä.
- Porin Prikaatin kannalta on olen-

MUUTOKSEN TUULIA
OHJAAMASSA.
Majuri Markku Laine on puheenjohtajana henkilöstöä ja organisaatiota
käsittelevässä työryhmässä.
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”Porilaisampujille”
yleismestaruus ja
Parolan Kilpi

INTIN HIMOITUIN. Parolan Kilpi on puolustusvoimien himoituin kiertopalkinto. Eturivissä voittajajoukkueessa ampuneet alikersantti Mikko Niskanen
(vas.), alikersantti Heikki Nietosvaara, jääkäri Rami Viljamaa, oppilas Juhana
Toikko ja alikersantti Seppo Klubb. Takarivissä ampujien joukkueenjohtajavalmentaja, luutnantti Rami Mäkelä (vas.) ja valmentaja, ltn evp. Matti Sund.
Porin Prikaatin ampujat voittivat ylivoimaisesti ammunnan yleismestaruuden Mikkelissä 21. - 22. syyskuuta käydyissä sotilas-SM-kilpailuissa. Prikaatin
varusmiesampujat nappasivat himotun
Parolan Kilven, joka on puolustusvoi-

mien jakamista yksittäisistä kiertopalkinnoista kaikkein arvostetuin. Sen saa
haltuunsa joukko-osasto, jonka varusmiesjoukkue ampuu parhaimman yhteistuloksen rynnäkkökivääriammunnoissa. Parolan Kilpi on kiertänyt vuodesta

1918, ja edellisen kerran Porin Prikaati
voitti sen v. 1999. Parhaasta henkilökohtaisesta tuloksesta vastasi oppilas Juhana Toikko, joka voitti puolustusvoimien
mestaruuden varusmiesten 3 x 5 laukauksen rynnäkkökivääriammunnassa tuloksella 131. Toiseksi ylsi niin ikään Porin Prikaatissa palveleva jääkäri Rami
Viljamaa pistein 129. Viljamaa menestyi hienosti myös isopistoolin yleisessä
sarjassa sijoittuen viidenneksi tuloksella 572. Oppilas Anni Virtanen sijoittui naisten rynnäkkökiväärin 3 x 5 laukauksen kisassa hopealle ja saman aseen
6+6+6-mittelössä neljänneksi. Palkatusta sotilashenkilökunnasta parhaiten menestyivät majuri Matti Viljakainen sijoittumalla neljänneksi vakiokiväärin 3
x 20 laukauksen kisassa ja yliluutnantti Keimo Korpioksa, joka oli pistoolin
pika-ammunnan 3 x 20 laukauksen kisan neljäs. Joukkuekilpailuissa prikaatin varusmiehet veivät voiton rynnäkkökiväärin 6+6+6-kisassa joukkueella
alikersantti Seppo Klubb, jääkäri Rami
Viljamaa ja alikersantti Mikko Niskanen. Kultaa tuli myös rynnäkkökiväärin
3 x 5 laukauksen joukkuekisassa, missä
oppilas Juhana Toikko, jääkäri Viljamaa
ja alikersantti Heikki Nietosvaara päihittivät toiseksi tulleen Pohjois-Karjalan
Rajavartioston joukkueen yli 20 pisteellä (381 - 359). Ammunnan yleismestaruus tuli pistein 454. Toiseksi sijoittunut
Kainuun Rajavartiosto jäi voittajista yli
60 pistettä (tulos 388). Parolan Kilvestä taisteltaessa ero kakkostilaan yltäneeseen Pohjois-Karjalan Prikaatiin oli 44
pistettä (875 - 831).

Suunnistajat kahmivat kaikki
kiertopalkinnot

Teksti: Matti Vihurila

Yleismestaruus ylivoimaisin pistein Säkylään
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Kajaanin ja Sotkamon maastoissa
käydyt suunnistuksen sotilas-SM-kisat
sujuivat Porin Prikaatin suunnistajien
kannalta erinomaisesti.Henkilökohtaisissa sarjoissa saavutettiin yhden voiton lisäksi kakkos ja kolmossijat. Lisäksi kaikki kisoissa jaetut kiertopalkinnot
komistavat seuraavan vuoden Huovinrinteen palkintovitriiniä. Prikaati voitti
suunnistuksen yleismestaruuden aivan
ylivoimaisin pistein, sillä toiseksi tullut Pohjois-Karjalan Prikaati keräsi alle
puolet ”Porilaisten” pistesaaliista. Par-

haasta henkilökohtaisesta menestyksestä
vastasi yliluutnantti Vesa Koskinen voittamalla H35-sarjan mestaruuden. Yleisessä sarjassa kapteeni Raimo Turtinen
nappasi hienosti hopeaa. Varusmiesten
sarjassa jääkäri Robin Bäckström kipusi pronssille heti Urheilukoulun suunnistajien jälkeen. Muutkin varusmiessuunnistajat onnistuivat suorituksissaan,
sillä heistä kaikkiaan 9 oli tuloksissa
pistesijalla. Partiokilpailussa Porin Prikaatin joukkue (kapteeni Turtinen, yliluutnantti Koskinen, jääkäri Bäckström

ja jääkäri Saku Ylijoki) oli yöosuuden
jälkeen toisena ja säilytti sijoituksensa myös päiväosuuden päätyttyä.Voiton
vei Urheilukoulu. Suunnistuksen yleismestaruuden kiertopalkinnon lisäksi
Varusmiesten suunnistuksen joukkuekiertopalkinto, Maaherrojen palkinto
varusmiesten suunnistuksen joukkuekilpailuun ja Suunnistuksen joukkuekiertopalkinto päätyivät kaikki Porin Prikaatin
haltuun.

Kalustokiikari

Leopard tulittaa tykimmin
Teksti: Esa-Pekka Avela

Kuva: SA-kuva

Leopard 2A4
Puolustusvoimien Saksasta pari vuotta sitten hankkimat Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunut ovat olleet runsaan
vuoden koulutuskäytössä. Uuden järjestelmän käyttöönotossa on aina omat kitkatekijänsä, mutta kokemukset Leopardista ovat olleet yleisesti hyvät.
- Kaikki käyttäjät ovat tyytyväisiä ja
koulutus on käynnistynyt suunnitelmien
mukaisesti, kertoi majuri Ari Laaksonen
Panssariprikaatista.
Puolustusvoimat
hankki Saksasta kaikkiaan 124 käytettyä
Leopard 2A4 -taistelupanssarivaunua.
Leopardit korvaavat vanhat venäläisvalmisteiset T72-, T55- ja T54-vaunut ja ne
on tarkoitus hajauttaa tulitukivaunuiksi kahteen Etelä-Suomen valmiusyhtymään, rauhan aikana Säkylässä toimivaan Porin Prikaatiin ja Vekarajärvellä
toimivaan Karjalan Prikaatiin. Saksalaiset panssarit lisäävät maavoimien suora-ammuntatulivoimaa. T72-vaunuun

verrattuna Leopardissa on muun muassa parempi panssarointi, suurempi moottoriteho ja tehokkaampi aseistus. Kenttäkokeissa se voitti uudetkin itävaunut
toimintakyvyssä, tulen osuvuudessa ja
ampumatarvikkeiden tehossa. Ensimmäiset Leopardit valmistettiin Saksassa vuonna 1963. Leopard 2:n tuotanto
alkoi vuonna 1979, jonka jälkeen vaunusta on syntynyt useita kehitysversioita. 2A4 on vaunun viides kehitysversio.
Suomen Leopardit on valmistettu 1980luvun lopulla ja osa niistä on ollut lähes
käyttämättömänä valmiusvarastoissa.
Vaunujen käyttöiän lasketaan ulottuvan 2020-luvun loppuun ja mahdollisen modernisoinnin jälkeen 2030-luvun
loppuun. Nykyisellä koulutusvauhdilla jokaiseen Leopardiin on koulutettu
miehistö vuonna 2012. Koulutus keskittyy Panssariprikaatiin Hattulan Parolannummelle.

Pituus: 9,7 metriä (putki edessä).
Leveys: 3,7 metriä.
Korkeus: 2,5 metriä.
Maavara: 0,5 metriä.
Taistelupaino: 55,2 tonnia.
Moottori: turboahdettu, nestejäähdytteinen, 12-sylinterinen, 47,6 litran diesel.
Teho: 1.500 hevosvoimaa
Huippunopeus: tiellä 72 km/h eteenpäin ja 31 km/h taaksepäin, maastossa 45 km/h.
Polttoaineenkulutus: tiellä 300
litraa/100 km, maastossa 500 litraa/100 km.
Kahlauskyky: 2,25 metriä.
Toimintasäde: tiellä 500 kilometriä.
Pääase: 120 millimetrin vaunukanuuna sähköhydraulisilla vakaajilla.
Muu aseistus: kaksi 7,62 millimetrin
konekivääriä ja suojasavuheittimet.
Miehistö: 4 (johtaja, ajaja, ampuja,
lataaja).
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Pirjon pitkä pesti
Teksti: Matti Vihurila Kuvat: Matti Vihurila ja Pirjo Toivasen kotialbumi

Nykyisellään neljännes Puolustusvoimien henkilöstöstä on naisia. Toista
oli silloin, kun sihteeri Pirjo Toivanen
aloitti yhtäjaksoisen
35-vuotisen uransa
Porin Prikaatin esikunnassa v. 1970.
- Esikunnassa meitä naisia oli töissä ainoastaan neljä: Laivon Ilona,
Hellstedt’in Helena, Santalan Erna ja
minä. Kaikki muut olivat virkapukuisia
sotilaita, Pirjo muistelee eläkkeelle siirtymisensä kynnyksellä.
Pirjo Toivanen lienee niitä viimeisiä
”Porilaisia”, jotka ovat olleet varuskunnassa töissä alusta alkaen. Syntyperäisen
säkyläläisen ensikosketus sotaväkeen on
jo 60-luvun alusta, jolloin varuskuntaa
rakennettiin. Pirjo aloitti syksyllä 1962
toimistoapulaisena puolustusministeriön rakennustyömaalla Huovinrinteellä.
Ajoittain hän hoiteli myös työmaan puhelinkeskusta.
- Vastaava työpäällikkö, rakennusmestari Viljami Suikkanen edellytti,
että kun häntä kysytään, keskus etsii hänet puhelimeen vaikka mistä. Joskus sai
soitella useampaankin pisteeseen työmaalla, ennen kuin Suikkanen löytyi.

Sotaväkeen
totuttelu vei 10
vuotta
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Prikaatin esikuntaan Pirjo Toivanen
tuli töihin ensi kertaa marraskuussa –
66 virastotyöntekijäksi. Tuo pesti jatkui
syyskuulle –69. Runsaan vuoden päästä hän palasi takaisin, nyt väliaikaiseksi
konekirjoittajaksi. Sittemmin työnimike
on vaihtunut tekstinkäsittelijäksi, toimistosihteeriksi ja viimeksi 2003 sihteeriksi. Viimeiset 10 vuotta työurastaan Pirjo
ylläpiti palkatun henkilöstön nimikirjoja
ja osallistui myös palkanlaskentaan. Alkuvuodet kuluivat kuitenkin tiukasti perinteisen kirjoituskoneen ääressä.
- Kerran minut haukuttiin perinpoh-

jaisesti puhelimessa, kun olin kirjoittanut erään henkilön nimen tietämättäni
väärällä tavalla: ”Eikös konekirjoittaja
tiedä, että minun etunimeni kirjoitetaan
kokonaan eikä pelkällä alkukirjaimella.
Sitä ei kirjoiteta väärin!”
Virheitä Pirjo on tehnyt tuonkin jälkeen ja saanut niistä palautetta. Hänen
mukaansa sotilaat ovat kuitenkin muuttuneet ja fiksuuntuneet paljon vuosikymmenten saatossa, ja palautekin on
sittemmin ollut varsin asiallista. Pirjon
mielestä sotaväki on kuitenkin edelleen
oma maailmansa, johon ”sisäänpääsy”
vei ainakin häneltä ensimmäiset kymmenen vuotta.
- Kaiken kaikkiaan olen ollut tyytyväinen työhöni ja työyhteisööni. Joskus
oli tosin mielessä, että voisi sitä työskennellä jossain muuallakin, mutta se on
jäänyt pohdinnan asteelle, Pirjo kertoo.
Lähimpien työkävereiden mukaan
Pirjo on rauhallinen, harkitseva eikä
pidä itsestään turhaa ääntä. Erään toisen luonnehdinnan mukaan hän kykenee
olemaan hiljaa ja kuuntelemaan silloinkin, kun toiset ”vouhottavat”. Varsin arvokas taito.
Eläkepäivänsä Pirjo Toivanen aikoo
täyttää ainakin käsitöillä ja matkustelulla. Oman osansa vaativat myös viisi
lastenlasta ja Askaisissa sijaitseva kesämökki, missä Pirjo ja miehensä Matti aikovat vastaisuudessa viettää aikaa entistä enemmän.

TUTTU TYÖKALU. Pirjo Toivasen
uran alkuvuodet kuluivat perinteisen
kirjoituskoneen ääressä. Vieressä sosiaalikuraattori Mirjami Flemmich.
VIRKAPUVUSSA. Joskus 80-luvun
loppupuolella osa esikunnan naistyöntekijöistä hankki itselleen omatoimisesti silloisten naisvärvättyjen virkapuvun solmioineen kaikkineen. Pirjon
työvälineenä oli tuolloin jo sähkökirjoituskone.

- Poikamme Mika sanoi, että eläkkeellä ei saa jäädä kotiin ihmettelemään,
vaan on aktiivisesti hakeuduttava harrastusten pariin. Niin kai sitä on tehtävä,
Pirjo naurahtaa.

PORILAISEN PÄIVÄKIRJA

PORIN PRIKAATIIN
SIIRTYNEET:
Pääesikunnasta:
Everstiluutnantti Petri Kosonen
1.9.2005
Maasotakoulusta:
Vänr Anssi Hänninen 1.9.2005
Vänr Tomi Kalpio 1.9.2005
Vänr Tapio Kuusisto 1.9.2005
Vänr Sanna Laamanen 1.9.2005
Vänr Timo Naakka 1.9.2005
Reservistä:
Sopimussotilas (kersantti)
Jaakko Vanhatupa 21.8.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Pasi Hakkarainen 8.8.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Heikki Salminen 8.8.2005
Erikoisupseeri, järjestelmäinsinööri
Harri Ritari 1.8.2005
Luutnantti Aku Sirviö 1.8.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Erika Eronen 1.8.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Arto Kastman 18.7.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Ise Seppäkoski 18.7.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Teppo Alander 18.7.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Erik Stenström 14.7.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Marko Ahde 11.7.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Erkki Akkola 11.7.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Osku Eskelinen 11.7.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Mikko Huhtapelto 11.7.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Eero Hallikainen 11.7.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Tuomo Helenius 11.7.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Jukka Jokila 11.7.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Jarmo Järvenpää 11.7.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Kimmo Mattila 11.7.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Lasse Nikkanen 11.7.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Sameli Valkama 11.7.2005

Sopimussotilas (ylikersantti)
Virpi Väänänen 11.7.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Toni Aho 11.7.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Juho Anttila 11.7.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Joni Göös 11.7.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Ossi Haarus 11.7.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Aleksi Helander 11.7.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Vesa Ikävalko11.7.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Miikka Kivelä 11.7.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Juha-Pekka Korkiasaari 11.7.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Erkka Laine 11.7.2005
Sopimussotilas (kersantti )
Mikko Lamberg 11.7.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Lasse Liikanen 11.7.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Seikko Vennelä 11.7.2005
Sopimussotilas (alikersantti)
Jari Alho 11.7.2005
Sopimussotilas (alikersantti)
Petri Haavisto 11.7.2005
Sopimussotilas (alikersantti)
Lari Eriksson 11.7.2005
Sopimussotilas (alikersantti)
Viljami Hätönen 11.7.2005
Sopimussotilas (alikersantti )
Tapio Kallio 11.7.2005
Sopimussotilas (alikersantti)
Jussi Karonen 11.7.2005
Sopimussotilas (alikersantti)
Tero Pajunen 11.7.2005
Sopimussotilas (alikersantti)
Oskari Rantasalo 11.7.2005
Sopimussotilas (alikersantti)
Lauri Rousku 11.7.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Janne Tiainen 4.7.2005

PORIN PRIKAATISTA
SIIRTYNEET:
Satakunnan Lennostoon:
Luutnantti Tony Tirroniemi 1.9.2005
Pääesikuntaan:
Everstiluutnantti Hannu Ojala 1.8.2005
Saaristomeren Meripuolustusalueelle:
Majuri Jari Räsänen 1.8.2005

Viestikoelaitokselle:
Yliluutnantti Timo Hyttinen 1.7.2005
Turun ja Porin Sotilasläänin
Esikuntaan:
Yliluutnantti Jouni Viitanen 1.6.2005
Reserviin:
Sopimussotilas (ylikersantti)
Erika Eronen 6.10.2005
Vänrikki Matti Vehmas 3.10.2005
Vänrikki Tomi Kalpio 1.10.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Antti Väisänen 30.9.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Henri Memonen 7.9.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Ilkka Hurmerinta 5.9.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Aki Järvinen 5.9.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Mikko Keskievari 5.9.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Juha-Antti Koskinen 5.9.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Matti Lajunen 5.9.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Petri Suni 5.9.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Virpi Väänänen 5.9.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Janne Tiainen 5.9.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Seikko Vennelä 5.9.2005
Sotilasammattihenkilö
Simo Vallimäki 2.9.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Lasse Nikkonen 1.9.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Vesa Ikävalko 1.9.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Jaakko Nyström 28.8.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Hans-Christian Sundqvist 22.8.2005
Yliluutnantti Pekka Sunila 1.8.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Samu Savolainen 4.7.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Matti Vanhatalo 4.7.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Jukka Palosaari 4.7.2005
Sotilasammattihenkilö
Tero Lehtola 1.7.2005
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VIHERHIUKKASET
1/2005

Laatinut: Marjaana Vihottula

Sotilaskotisisaret ovat osallistuneet
innokkaasti yhdistyksen järjestämille retkille sekä erilaisiin sisarille suunnattuihin tapahtumiin menneen kesän ja
syksyn aikana.
- Ypäjän hevosopistolla oltiin ratsastamassa ja kokeilemassa valjakkoajoa
sekä tutustumassa opiston toimintaan.
- Perinteistä saunailtaa vietettiin suurella joukolla Pyhäpirtillä.
- Tampereen Pyynikin kesäteatterissa
nautittiin Kurt Nuotion ohjaamasta ” Tulipunakukasta”.
- Tampereen seudun sotilaskotiyhdistys kävi vieraanamme. Heidän kanssaan
retkeiltiin harjulla ja tutustuttiin Porilaismuseoon.
- Ikivihreät sotilaskotisisaret tekivät
kesäretken Loimaan Maaseutumuseo
Sarkaan ja Alastaron Olkigalleriaan.
- Sisarten syksyinen patikkaretki
starttasi Vampulan urheilumajalta kävelysauvat viuhuen.
- Turun ja Porin Sotilaskotialueen sisarpäivillä Turussa tutustuttiin Forum
Marinumiin ja Turun taidemuseoon sekä
nautittiin maittava lounas Heikkilän sotilaskodissa.
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- Sisustuksesta kiinnostuneilla sisarilla oli tilaisuus tutustua Oripään Kangas- ja Kudetaloon ja aistia ajan uusia
trendejä.
- Sotilaskodissa järjestettiin monikulttuurinen viikko 10. – 14.10.

Varusmiehet
- Sotilaskotiyhdistys tukee Varusmiestoimikunnan varusmiehille järjestämää laskuvarjokurssia.
- Perinteisessä YleX:n Jusu Lounelan
juontamassa viihdeillassa esiintyivät Porilaisaukiolla PMMP ja NerDee.

Tulevia tapahtumia
Sotilaskotiyhdistyksen syyskokous
24.11.
Sisarten
pikkujoulutapahtumana
järjestetään matka Turun konserttitalolle Katri-Helenan joulukonserttiin
13.12.2005. Tilaisuuteen on varattu 50
lippua.
Vuosi 2006 on Sotilaskotiliiton juhlavuosi.

lokuun lopulla Huovinrinteellä pidetty Varuskumikonsertti
oli järjestyksessään jo viides.
YleX:stä tutun Jusu Lounelan juontamassa konsertissa esiintyivät PMMP
ja Nerdee. Konsertti oli suunnattu ensisijaisesti varusmiehille, mutta paikallinen nuorisokin oli tervetullutta
seuraamaan ilmaista konserttia.
PMMP:n osittain punk-henkinen
esiintyminen upposi niin lavan etureunan valloittaneihin tyttöjen kuin sotilaidenkin ytimiin. Säkylässä kolmatta
kertaa esiintynyt PMMP kertoo pitävänsä Varuskumikonserteista.
- Täällä on mukava esiintyä, koska
yleisö on taatusti selvin päin, PMMP:n
Paula toteaa. Paula ja Mira eivät ole
koskaan edes harkinneet hakeutumista
naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen.
- En pidä miesten pakollista inttiä
tarpeellisena. Minusta vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä olisi parempi, Paula pohtii.
Army-tyyliin pukeutunut Mira
puolestaan kertoo pitävänsä sotilaiden
m/91-maastopuvun ulkonäöstä. Tyttöjen mielestä toki käytännöllisempi
ja parempi asuste sotilailla olisi jokin
viitta päällä ja hikipanta päässä. Tyttöduon keikkakalenteri on syksyn osalta
tiukka. Stresssaava tahti ei kuitenkaan
aiheuta erimielisyyksiä, ja päätökset
tehdään bändin sisällä yhdessä hyvässä yhteisymmärryksessä.

Tanssi sujuu
maihareissakin
Loistavan keikan jälkeen PMMP:n
tytöt jakoivat nimikirjoituksiaan, mitkä olivatkin haluttua tavaraa fanien
keskuudessa. Uskaltauipa joku varusmieskin pyytämään nimmaria vatsaansa, ja saikin sellaisen. Nerdeen
soundcheck’in aikana hyväntuulinen
reservin talousaliupseeri Jusu nostatti tunnelmaa leikkimielisellä sutsisatsi-tanssilla, johon osa varusmiehistäkin osallistui. Jusun mielestä maiharit
ovat oivalliset tanssikengät.
Texasissa ja Tallinnassakin mainetta niittänyt Nerdee oli vuorossa
seuraavana. Solisti Emily ja kitaraa
soittava Laura pitivät PMMP:n tavoin varuskuntakonserteista. Kaksikon mielestä bänditouhussa raskainta
ovat odotus ja jatkuva matkustaminen.
Aiemmin samana päivänä heillä oli ollut keikka Helsingissä Diakonissalaitoksella, mutta Emilyn mukaan päiväkeikat eivät puuduta siinä määrin kuin
yöllä esiintyminen.

Illan jälkeen Porin Prikaatin varusmiehet olivat ladattu hyvällä musiikilla ja mielellä sekä tietysti kondomeilla,
joita jaettiin pitkin iltaa. Viihteellinen
ilta päättyi aikanaan, mutta keskustelu
onnistuneesta konsertista jatkui pitkään
vielä tuvissa.
Teksti ja kuvat: Marko Rajala

YleX:n
Varuskumikonsertti
viihdytti Huovinrinteellä
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Sotkussa on aina kesän lämpöä

Avoinna
ma-to klo 8.30-20.30,
pe 8.30-20.00,
la 16.00-20.00 ja
su 12.00-20.00.
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