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Kriisinhallinta
terävöittää
kotimaan
puolustusta

Osallistumme kansainväliseen sotilaalliseen 
kriisinhallintaan pääasiassa kolmesta syys-
tä. Ensimmäinen syy on pelkistettynä turval-
lisuuden tuottaminen ja muiden auttaminen. 

Toinen syy osallistumiselle on Suomen lipun näyttäminen. 
Tekemällä osamme kriisinhallinnasta, Suomen kansainvä-
linen asema eri turvallisuusfoorumeilla vahvistuu. 

Kolmas syy on osallistumisesta saatava lisäarvo koti-
maan puolustuksen kehittämiselle. Lähettämällä joukkoja 
ja yksittäisiä sotilaita ulkomaille keskelle kriisejä saamme 
arvokkaita kokemuksia lähellä taistelunomaista tilannetta 
olevista olosuhteista ja toimintamenetelmistä. Kokemuk-
set auttavat terävöittämään kansallista puolustustamme. 
Lisäksi operaatiot ovat hyvä tilaisuus oppia muilta ja oppia 
toimimaan muiden kanssa. 

Porin Prikaatilla on erinomainen mahdollisuus siirtää 
kriisinhallinnassa hankitut kokemukset kotimaan puolus-
tukseen. Tunnemme kriisinhallintajoukkojen johtopor-
taana ja kouluttajana kriisialueiden 
olosuhteet, toimintamenetelmät ja uu-
simman välineistön. Oppien välittä-
mistä auttaa se, että lähes puolet Porin 
Prikaatin palkatusta henkilökunnasta 
on palvellut vähintään kerran kriisin-
hallintaoperaatiossa. Käytännön oppia 
on saatu niin ryhmän ja joukkueen toi-
minnasta taistelunomaisessa tilantees-
sa kuin suuren kansainvälisen esikun-
nan työskentelystä. 

Kaikki opit eivät sellaisenaan sovi otettavaksi käy-
täntöön. Tarvitaan kriittisiä menetelmiä, kuten Lessons 
Learned -toimintaa, ja tervettä harkintaa, ennen kuin uu-
det opit voidaan ottaa laajemmin käyttöön.

Kaikkien oppien käyttöön ottamisessa ei ole varaa pit-
källiseen analyysiin ja harkintaan. Kehittyneet toiminta-
menetelmät on siirrettävä välittömästi käytäntöön, jot-
ta joukot pystyvät toteuttamaan niille käsketyt tehtävät. 
Näin on tapahtunut jo vuosikymmeniä rotaatiokoulutuk-
sissa, joissa toimialueelta komennetut kouluttajat ovat vä-
littäneet viimeisintä tietoa ja taitoa operaatioon lähteville. 
Myös 1. Jääkärikomppanian kansainvälisiin tehtäviin kou-
lutettavat varusmiehet saavat kriisinhallinnan kokemukset 

lähes ”lyhentämättöminä” koulutukseensa. Heidän krii-
sinhallintaoperaatioissa palvelleet kouluttajansa välittävät 
kantapään kautta hankitut kokemukset viiveettä koulu-
tukseen. Lienee niin, että oppikin menee perille paremmin 
kuin normaalisti, kun kouluttaja voi todeta Tuntematto-

man Koskela mukaillen: ”Meinaan, kun olen 
itse ollut”.

Kriisinhallinnan oppeja saadaan monella 
tasolla. Mitkä ovat sitten keskeisimmät asiat, 
jotka siirrämme koulutukseen? Kysymykseen 
voivat kenties vastata parhaiten tähän äsket-
täin Afganistanissa palvelleet upseerit, jot-
ka ovat joutuneet/päässeet ”koviin paikkoi-
hin”. Heidän kokemuksissaan toistuvat usein 
kuullut perusasiat, kuten vaistomainen aseen 
käsittelytaito, vakioidut toimintamenetelmät 

ja toistokoulutus. Näillä joukkomme pärjäsivät kovissa 
paikoissa. Kriisinhallinnan kokemusten perusteella kansal-
lisen koulutuksemme perusta näyttää siis olevan kunnos-
sa. Sitä on vain terävöitettävä harjoittelemalla enemmän 
perusasioita.

”Porin Prikaatilla on 
erinomainen mahdol-
lisuus siirtää kriisin-
hallinnassa hankitut 
kokemukset kotimaan 
puolustukseen”



Afganistanin kokemukset 
jalkautetaan kotimaan 
koulutukseen  Teksti.ja.kuva:.Matti.Vihurila

Suomi lisäsi viime vuoden elo-
kuussa vaalien ajaksi rauhan-
turvaajiensa määrää Afganista-

nissa. Tämä ns. vaalivahvennusjoukko 
koostui pääosin Porin Prikaatissa val-
miusjoukkokoulutuksensa saaneis-
ta reserviläisistä, jotka olivat kotiutu-
neet varusmiespalveluksesta hetkeä 
aikaisemmin. Etukäteen neljä kuu-
kautta kestäneeseen vaativaan tehtä-

vään lähetetyn, nuorista reserviläisistä 
kootun joukon suoriutumista hieman 
epäiltiin, mutta huoli osoittautui tur-
haksi. Joukko joutui toimimaan erit-
täin haasteellisissa olosuhteissa, mut-
ta selviytyi niistä 110-prosenttisesti. 

Joukkueen johtajana toiminut yli-
luutnantti Juha. Mäkinen ja varajoh-
taja, yliluutnantti Aki.Hugg palvelevat 
parhaillaan 1.Jääkärikomppaniassa, 

missä he sananmukaisesti ”kokemuk-
sen syvällä rintaäänellä” kouluttavat 
heinäkuun saapumiserän varusmie-
hiä. Afganistanin kokemukset ovat 
antaneet uutta pontta kotimaan va-
rusmieskoulutukseen.

- Vaalivahvennusjoukon sotilaat 
olivat palvelleet yhdessä lähes vuo-
den, joten yhteishenki oli kohdallaan. 
Joukkue kantoi itse itsensä ja kykeni 4



Harjoittelua lisäämällä
perusasiat kuntoon

Afganistanin tuliaisina kumman-
kaan plakkarissaan ei ollut mitään 
varsinaisesti uusia asioita ja toiminta-
tapoja. Molemmat ovat vankasti sitä 
mieltä, että taistelutilanteiden kannal-
ta varusmieskoulutuksessa opetetaan 
aivan oikeita asioita. 

- Monipuolisen jalkaväkitaistelijan 
koulutuksen saanut sotilas pärjää kyl-
lä, oltiin sitten sodassa tai vaativissa 
kriisinhallintatehtävissä. Vanhat asi-
at toimivat edelleen, mutta toisaalta 
meidän pitäisi kyetä luomaan enem-
män painopisteitä ja päättämään tar-
kemmin, mihin koulutusaikaa käy-
tetään. Kouluttajille pitää antaa 
riittävästi aikaa perusasioiden opetta-
miseen ja harjoittamiseen, Juha Mäki-

nen toteaa.
Esimerkkinä hän käyttää parhaillaan 

taisteluammunnoissa olevaa jouk-
koa, joka on palvellut haastatteluhet-
kellä jo 14 viikkoa. Tästä huolimatta 
kouluttajat joutuvat edelleen puut-
tumaan mm. henkilökohtaisen aseen 
käsittelyyn ja lippaanvaihtoon, maas-
ton käyttöön ja tilannetietoisuuteen 
siitä, missä omat liikkuvat ja missä on 
vihollinen. 

- Taistelukoulutuksessa painopiste 
on asetettava ehdottomasti ryhmän 
taistelutoimintaan. Afganistanin ko-
kemusten perusteella haluaisin lisää 
panostusta pimeäkoulutukseen, mikä 
ei mielestäni ole meillä riittävällä ta-
solla. Tässäkään ei pidä liiaksi turvau-
tua teknisiin apuvälineisiin, vaan yk-
sinkertaiset asiat kuten lippu-, käsi- ja 
valomerkit on syytä opetella ja har-
joitella. Palataan ns. juurillemme, yli-
luutnantti Aki Hugg painottaa.

Äksiisikoulutuksella taidot 
iskostetaan selkäytimeen

Yliluutnantti Juha Mäkinen pitää 
tärkeänä, että opetettuja asioita eh-
ditään harjoittelemaan riittävästi. Äk-
siisikoulutusta, missä samaa suoritus-
ta harjoitellaan kerta toisensa jälkeen 
niin kauan, että se iskostuu selkäyti-
meen, tulee lisätä. 

- Hyvän sotilaan on osattava sel-
viytymistaidot sekä osattava liikkua ja 
käyttää suojaa hyväkseen, omattava 
hyvä aseenkäsittely- ja ampumataito, 
kyettävä tehokkaasti kommunikoi-
maan taistelijaparinsa kanssa ja anta-
maan tarvittaessa tälle ensiapua, Mä-
kinen listaa.

- Omasta puolestani lisäisin listaan 
ryhmän keskeisimpien panssarintor-
junta-aseiden käsittelytaidon sekä sis-
sitaitojen opettelun. Tämä ehkä osal-
taan auttaisi ymmärtämään myös sitä, 
miten vastapuoli toimii, yliluutnantti 
Aki Hugg sanoo.

Vaalivahvennusjoukon koulutus-
taso oli korkea jo tehtävään lähdet-
täessä, mutta neljän kuukauden ko-
ettelemukset Afganistanissa lisäsivät 
joukon suorituskykyä merkittävästi.

- Jos joukon lähtötaso oli vaikka-
pa 100, tehtävän jälkeen se oli vähin-
tään 150. Kovien yhteisten kokemus-
ten myötä reserviin siirtyi joukko, joka 
tarvittaessa kykenee entistä parem-
min suoriutumaan päätehtävästään 
eli kotimaan puolustuksesta, Mäkinen 
ja Hugg vakuuttavat. 

keskuudessaan hoitamaan koviakin 
koettelemuksia, sanoo yliluutnantti 
Aki Hugg.

- Ehdimme harjoitella kotimaas-
sa joukkona vain kolme päivää, mi-
kä oli liian vähän. Toimialueella en-
simmäisen viikon aikana saavutimme 
valmiuden tukikohdan suojaamisteh-
tävään, ja kuukauden palveluksen jäl-
keen olimme täydessä operatiivisessa 
valmiudessa, yliluutnantti Juha Mäki-
nen muistelee. 

PERUSASIAT KUNTOON. Yliluut-
nantit Juha Mäkinen (edessä) ja Aki 
Hugg ovat vakaasti sitä mieltä, että 
taistelukoulutuksessa painopiste on 
asetettava ryhmän taistelutoimin-
taan.

”Monipuolisen jalkaväki-
taistelijan koulutuksen 
saanut sotilas pärjää kyl-
lä, oltiin sitten sodassa tai 
vaativissa kriisinhallinta-
tehtävissä.”

5



6

Nykypäivän varusmies ei hur-
jimmissa kuvitelmissakaan 
osaa ajatella, millaista kou-

lutus- tai kasarmiolosuhteet olivat 
60 vuotta sitten, kun heidän isoisän-
sä olivat palveluksessa. Koko valta-
kunnassa elettiin 1940-luvun lop-
pupuolella vaikeita aikoja, siirtoväki 
oli asutettava, sotakorvausten suori-
tus rasitti kansakunnan taloutta usei-
den vuosien ajan ja sodasta palanneet 
oli sijoitettava siviilielämään. Vähitel-
len koulutus asettui uomiinsa ja sitä 
leimasi sotakokemuksista saatu oppi 
”hiki säästää verta”.

Noina aikoina säännöstely ulottui 
asumiseen, vaatteisiin ja elintarvik-
keisiin eli kaikkeen elämisessä tarvit-
tavaan. Porin Prikaatin edeltäjäjouk-
ko-osastossa Jalkaväkirykmentti 6:ssa 
Turussa ei voitu aloittaa normaalia 
koulutusta, sillä varusmiespalvelus-
taan suorittavat lähetettiin erilaisiin 
komennustehtäviin. Turussa oli vain 
rykmentin esikunta, ja I Pataljoona oli 
Kemissä ja Rovaniemellä evakuoimas-
sa sotasaaliskalustoa.  Polttoaineesta 
oli valtava pula ja II Pataljoonan va-
rusmiehet hakkasivat halkoja motti-
leireillä Köyliössä, Vampulassa ja Pa-
raisilla. Pioneeriosasto purki sodan 
aikana tehtyjä linnoituslaitteita Ah-
venanmaalla. Kranaatinheitinkomp-
pania vartioi Tyrväällä asevarikkoa. 

Syksyisin avustettiin maanviljelijöi-
tä korjuutöissä. Kolmena kesänä va-
rusmiesten aseena olivat tukinuitossa 
tarvittavat keksit, kun tukkeja uitet-
tiin Kemi- ja Iijoella. Viimeinen suuri 
halkosavotta oli vuonna 1951, jolloin 
halkoja hakattiin 30 000 m³. Sodan-
jälkeisinä vuosina oli paljon muitakin 
komennustehtäviä, jonka vuoksi kou-
lutus jäi hyvin puutteelliseksi. Hal-
koleiriltä kertyi pientä palkkaa, joka 
käytettiin Heikkilän kasarmitilojen si-
sämaalaukseen viihtyisyyden paran-
tamiseksi.

Varusmiesten vapaa-ajan olot ke-
hittyivät huikeasti, kun vuonna 1953 
Heikkilään rakennettiin ajanmukainen 
sotilaskoti. Se tapahtui pääosin varus-
miesten voimin. Rakennuksen suun-
nitteli silloin varusmiespalvelustaan 
suorittanut arkkitehti Osmo. Lappo. 
Professori Lappo on suunnitellut myö-
hemmin Säkylän varuskunnan keskei-
set rakennukset sotilaskodin, muoni-
tuskeskuksen ja kuntotalon.

Rykmentin vahvuus oli sodan jäl-
keen noin 50 upseeria, 120 aliupsee-
ria ja 1 100 varusmiestä. Palvelukseen 
astumisajat olivat vielä 1940-luvun 
loppupuolella hyvin epäsäännölliset. 
Pääosa tuli kahdessa saapumiseräs-
sä ja näiden välillä tuli neljätoista pie-
nempää, alle 23 miestä käsittävää 
erää, joten systemaattiseen koulu-

tukseen ei oikein päästy. Palvelusajat 
olivat 330 – 440 päivää. Valtiovalta 
halusi kuitenkin varmistaa, ettei rau-
hansopimuksessa Suomelle määritet-
tyä 34 000 miehen puolustusvoimien 
vahvuuden enimmäismäärää ylite-
tä. Parhaimmillaan silloisille varusmie-
hille myönnettiin 170 päivää lomaa. 
Vuonna 1948 yleinen palvelusaika oli 
200 päivää, moottoriajoneuvon kul-
jettajat ja viestimiehet 240 päivää ja 
upseereiksi sekä aliupseereiksi koulu-
tettavat 270 päivää.

Sotilaallinen kuri oli
koulutuksen kärkiteema

Uuden asevelvollisuuslain astuttua 
voimaan v. 1952 palvelusaikakin jak-
soteltiin uudelleen. Peruskoulutus-
kausi jakautui kahteen jaksoon, jotka 
kestivät yhteensä 12 viikkoa. Erikois-
koulutuskauden pituus oli 18 viikkoa 
ja sotaharjoituskausi 4 viikkoa. Aliup-
seerikoulutuksen pituus oli 16 viikkoa 
ja Reserviupseerikoulu kesti 15 viik-
koa.  Uudet palvelusajat olivat 240 ja 
330 päivää.

Päähuomio kiinnitettiin sodanjäl-
keisissä oloissa sotilaalliseen kuriin ja 
sen kärkihahmona toimi komenta-
jan viransijaiseksi määrätty Manner-
heim-ristin ritari everstiluutnantti Au-
no. Kuiri. Kouluttajista vanhimmat 

Hiki säästää verta
Teksti:.Samuli.Vahteristo..Kuvat:.Porilaismuseo
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olivat sodan kokeneita ja tiesivät, 
millä opein taistelusta saattoi selvi-
tä hengissä. Pääesikunta antoi kou-
lutusohjeet Koulutuksen suuntaviivat 
-nimisenä käskynä. Sitä täydensivät 
jalkaväen tarkastajan koulutusohjeet. 
Valistustyöohjekin oli annettu, mutta 
siinä oli niin punasävytteinen leima, 
että komppanian päälliköt eivät sitä 
noudattaneet.

Joulukuun alussa v. 1952 JR 6:n ni-
mi muutettiin 3. Prikaatiksi ja sen or-
ganisaatio tarkistettiin. Esikunnan 
lisäksi koulutuskokoonpanoon kuu-
luivat Aliupseerikoulu, Pioneerikomp-
pania ja Viestikomppania. I ja II Pa-
taljoona kumpikin muodostivat kaksi 
kiväärikomppaniaa ja konekivääri-
komppanian. Tukipataljoonan kuu-
luivat Kranaatinheitinkomppania, 
Panssarintorjuntakomppania ja Ilma-
torjuntakomppania. Tämän lisäksi pri-
kaati sai kokoonpanoonsa patteris-
ton, joka sijaitsi Hyrylässä. 

Vuosikymmenen vaihtuessa 
1950-luvulle päästiin koulutuksen 
osalta itse asiaankin eli kouluttamaan 
sotakelpoista reserviä. Vuonna 1952 
eversti Pihlajamaa saattoi ilmoittaa 
divisioonan komentajalle, että ikäluo-
kat olivat saaneet tehokkaan talvi- ja 
kesäkoulutuksen, ampumatulokset 
olivat hyviä ja sotilaallinen tasokin oli 
vähintään tyydyttävä. Näin Suomen 
puolustusvoimien sodanjälkeinen 
koulutuksen aallonpohja oli sivuu-
tettu. Myös ”itärajan kovapanosam-
muntojen” jälkeen ensimmäiset ker-
tausharjoitukset pidettiin tuohon 
aikaan ja ne olivat komppanianpääl-
likkökursseja.

Koulutusta haittasi kouluttajakun-
nan kirjavuus ja vähäinen koulutus. 
Henkilökunnan palkkaus oli kehno 
ja puolustusvoimat ei ollut nykyisen 
kaltaisessa suosiossa. Näin ikäluokis-
ta ei saatu pestattua välttämättä pa-
rasta ainesta. Toisaalta vanhemman 
kouluttajakunnan sodasta saamis-
ta opeista oli paljon hyötyä ja se kor-
vasi osin puutteet. Kaikkiin yksiköihin 
ei tahtonut löytyä organisaation vaa-
timaa henkilökuntaa. Kesälomien ai-
kaan varusmiespalveluksesta juuri va-
pautunut kesävänrikki saattoi toimia 
komppanian päällikkönä.

Yksi merkittävä koulutuksen nou-
sun virstanpylväs ajoittui Ville-Poju.
Somerkarin komentajakaudelle, kun 
v. 1957 kivääripataljoonille saatiin 
polkupyörät. Näin harjoitusmaastoi-
hin siirtyminen saattoi tapahtua en-
tistä nopeammin. Sitä ennen varus-
miesikäluokat olivat vuodattaneet 
satoja litroja hikeä marssiessaan Raa-
sin tai Ispoisten ampumaradoille ja 
harjoitusmaastoihin.

Prikaati siirtyy 
”Runturinteelle”

Porin Prikaati sai nykyisen nimen-
sä v. 1957. Vähin erin myös Turun 
alueen harjoitusmaastot supistuivat 
asutusten levitessä kaupungin lähi-
ympäristöön ja porilaisten harjoitus-
maastoihin. Porin Prikaatin joukot 
siirtyivät kahdessa erässä Huovinrin-
teelle. II Pataljoona saapui vuonna 
1963 uutuuttaan hohtavalle ja toi-
saalta myös osin rakenteilla olevien 
kasarmialueelle. Prikaatin arkista kou-

lutusta leimasi kahdella paikkakunnal-
la toimiminen aina elokuuhun 1966, 
jolloin prikaatin muutkin osat sijoit-
tuivat Huovinrinteelle. Varusmiehille 
uudet kasarmit, ruokala, sotilaskoti ja 
kaiken huippuna kuntotalo uimahal-
leineen oli kuin paratiisi Turun ankei-
den olojen jälkeen. 

Varsin pian varusmiesikäluokille sel-
visi, ettei ole tultu mihinkään lepoko-
tiin. Päivittäinen koulutus oli rankkaa 
ja aamulla kasarmin pihasta alkanut 
koulutus jatkui aina iltaruokailuun 
saakka. Ryhmänjohtajat jatkoivat il-
lalla vähän mielivaltaisina oppimes-
tareina tupakansion ja arvomerkkien 
kuulustelulla. Monilta liian nokkelil-
ta tai oppimattomilta jäi sotilaskodis-
sa käynti haaveeksi varsinkin alokas-
kauden alussa.

Lähiharjoitusmaastoista jäkäläpei-
te ja kanervikko hävisivät hetkessä ja 
varusmiesten suussa Huovinrinne sai 
nimen ”Runturinne”. Jos jokin asia ei 
mennyt kouluttajan tai ryhmänjoh-
tajan mielestä hyvin, niin ”viheltää” 
ja ”ilmasuojaan” komennot olivat 
herkässä. Koulutettaville se merkitsi 
runtumaista äksiisiä, jossa isänmaan 
kamaraa suudeltiin ja maattiin har-
venevassa kanervikossa litteänä kuin 
postimerkki ja käsillä suojattiin niska 
kuvitteellisilta ilmapommien sirpaleil-
ta.

Sotilaallinen kuri ja reippaus olivat 
kaikessa koulutuksessa edelleen etu-
sijalla. Lomalta myöhästyminen tai 
palveluksesta pinnaaminen merkitsi 
sitä, että päivät sai olla koulutukses-
sa, mutta yöt sotaväen rajoja koetel-
lut vietti Päävartion arestikopissa. 
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Pahimmillaan sai kovennettua, jol-
loin yöllä ja päivällä oli vain se ero, et-
tä yöksi koppiin sai peitteen ja patjan, 
muuten sai istua kovalla puulavitsalla.

Kouluttajien taitotaso ja yhtenäisyys 
oli vuosien saatossa parantunut mer-
kittävästi. Upseereita valmistui Kadet-
tikoulusta ja aliupseeristoa valmistui 
Kanta-aliupseerikoulusta. Myöhem-
min Kadettikoulun pituutta ja samoin 
aliupseerikoulutusta uudistettiin toi-
miupseerikoulutukseksi.

Kaikille opetettiin kaikki
Harjoitusolosuhteiden paranemi-

sen lisäksi 1960-luku toi aseistukseen 
selvää parannusta, kun joukot saivat 
kevyet konekiväärit ja ryhmänjohta-
jakoulutuksessa saivat ampua jo ve-
näläisillä puuperäisillä rynnäkkökivää-
reillä. Sotilaskivääriä ryhmässä kantoi 
kuitenkin vielä kuusi miestä ja ryh-
mänjohtajalla oli Suomi-konepistoo-
li. Yksi ryhmän miehistä sai tai joutui 
kantamaan painavaa pikakivääriä. Sil-

ti kaikki sodassa olleet aseet ja sota-
saalisaseet opetettiin jokaiselle mie-
helle. Tutuiksi tulivat sotilaskiväärin 
lisäksi Suomi konepistooli, eri pikaki-
väärimallit ja amerikkalaisten maihin-
nousujoukkojen Sten-konepistoolit, 
joita ryhmänjohtajat kantoivat mie-
lellään niiden keveyden vuoksi. Vähin 
erin joukot saivat käyttöönsä myös 
rynnäkkökiväärit ja se oli ryhmän tu-
livoiman kannalta merkittävä edistys-
askel.

Aikaisemmin jo 1950-luvun lop-
pupuolella päästiin panssarintorjun-
takoulutusta toteuttamaan 55 mm:n 
kevyillä singoilla ja 95 mm:n ras-
kailla singoilla. Huovinrinteen tais-
teluampumaradat mahdollistivat 
entistä tehokkaamman panssarin-
torjuntakoulutuksen. Alkeellisia liike-
maaliratojakin rakennettiin yksiköiden 
taisteluvälinealiupseerien ja heidän 
ammattitaitoisten varusmiesvarasto-
apulaisten kanssa. Kirjoittaja muistaa 
yhdessä tällaisessa härvelissä olleen 
Kuplavolkkarin moottorin.

Miltei kaikkeen koulutukseen oli 
suunniteltu tehokas rastikoulutus-
muoto, oli kyse sitten käyttäytymis-, 
ase- ja ampuma- tai taistelukoulutuk-
sesta. Vihellyspilli ja kello olivat kou-
luttajalle tärkeitä välineitä, joilla tah-
ditettiin koulutettavien siirtymistä 
rastilta toiselle. 

Koulutusta tarkastettiin jokaisen 
koulutuskauden jälkeen ja kilpailu yk-
siköiden sekä kouluttajienkin välillä oli 
kovaa. Se sai välillä kouluttajien piiris-
sä aikaan epäterveitäkin ilmiöitä, kun 
kiihkeästi haluttiin komentajan päivä-
käskyyn merkintä oman yksikön tai 
joukkueen menestymisestä. Sotilas-
läänin tai peräti Pääesikunnan suorit-
taessa tarkastusta prikaati eli vähin-
täänkin ylijännittyneessä tilassa, jonka 
jokainen varusmies aisti.

Polkupyörä oli edelleen merkittä-
vin liikkumisväline ja kesäaikaan pit-
kät polkupyörämarssit tai sotahar-
joitusten siirtymiset tukivat edelleen 
lausetta ”hiki säästää verta”. Kuntoa 
tarvittiin, kun esimerkiksi 80 kilomet-
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rin jälkeen hyökkäät suoraan satulasta 
vastustajina olleiden keltaisten jouk-
kojen kimppuun. Tilanteen hurjuutta 
lisäsi se, että prikaatin taistelupanssa-
rivaunujoukkue oli usein vastustajana.

Hevosvetoisesta kaudesta 
traktoriaikaan

Vielä lähes koko 1960-luvun prikaa-
tin harjoitusten huolto toimi hevosve-
toisesti ja näin pääosa harjoituksista 
oli lähialueilla. Karkuun päässeistä he-
vosista ei ollut huolta, sillä ne osasivat 
tien takaisin talleille. Esimerkiksi kevy-
en kranaatinheitinjoukkueen käytössä 
oli kaksi hevosta. Toisessa oli ampu-
matarvikkeet ja toisessa heinät. He-
vosella haettiin ruokalasta ruoka, joka 
tuli varsin kehnoissa sodanaikaisissa 
lämpöastioissa. Heitinkalusto liikkui 
joko kantaen, ahkiossa tai polkupyö-
rään kiinnitettynä. 

Hevosten poistuttua 1970-lu-
vun taitteessa, tilalle tulivat maatalo-
ustraktorit ja metsätraktorista muun-
neltu malli, jonka merkki oli Terra. Se 
oli etuvinsseineen varsin maastokel-
poinen. Liikkumiskyvyn lisäännyttyä 
sotaharjoitukset suuntautuivat entis-
tä kauemmaksi ja varsin usein Turun 
saaristoon, jossa laivaston pienet ka-
lustolautat siirsivät joukkoja. Kranaa-
tinheitinkomppanian koulutukses-
sa tapahtui merkittävää kehittymistä, 
kun komppaniasta koottuja osastoja 
lähetettiin Rovajärven leirille tykistön 
ampumaharjoitukseen. Parhaimmil-
laan kranaatinheitinmiehet olivat La-
pin oloissa lähes puolitoista kuukaut-
ta ampuen satoja kovia kranaatteja. 
Samalla voitiin eri joukko-osastojen 
koulutusta yhtenäistää. Näin saatiin 
myös kokemusta ankarista talvioloista 
sekä joukkojen junakuljetuksista, joka 
ei ole aivan yksinkertainen asia.

1970-luvulta lopulta alkoi puolus-
tusvoimien kaluston, aseistuksen ja 
mieskohtaisen varustuksen uusi hui-
kea kehityskaari, mikä on jatkunut 
näihin päiviin asti ja jatkuu edelleen. 
Kolme yhteistä asiaa ovat leimallisia 
kaikille vuosikymmenille: tarve sääs-
tää ja se, ettei sotilastaitoja opita ly-

hyessä ajassa sekä koulutettavien mo-
tivaation merkitys oppimistuloksiin. 
Sodanajan olot vaativat vaistonva-
raista oppimista, mitä ei opita neljäs-
sä kuukaudessa. Kertaus on opintojen 
äiti ja hiki säästää verta sanonnat pä-
tevät edelleenkin.



Jalkaväki on maavoimien pääase-
laji, joka tarvitsee kehittyäkseen 
2010-luvulla maavoimien mui-

den aselajien ja puolustushaarojen tu-
kea. Yhteistoiminnalla varmistetaan 
jalkaväen suorituskyky tänä päivänä 
ja tulevaisuudessa.

Puolustusvoimat elää tällä hetkellä 
muutoksen aikaa siirryttäessä vuosi-
kymmenen loppuun mennessä uusiin 
kokoonpanoihin ja organisaatioihin 
sekä sodan että rauhan aikana. Jalka-
väen kannalta tässä uudistuksessa tu-
lee varmistaa koulutuksen laatu ja te-
hokkuus. Keskeisinä haasteina tähän 
muutokseen ovat henkilökunnan am-
mattitaito ja teknistyvä kalusto. 

Jalkaväen koulutuksessa korostuu 
koulutettavan panos kokonaisuuteen. 
Kaikki suoritukset lähtevät yksilöstä 
paneutuen yksilön toimintakykyyn ja 
sen kehittämiseen. Tämän kautta lu-
kemattomien harjoituskertojen jäl-
keen muotoutuu koko organisaation 
tai yksikön suorituskyky. Joukkokou-
lutuskauden jälkeen tämä suoritusky-
ky tulee olla tasolla, että yksikkö tai 
sen osa voidaan siirtää reserviin sota-
kelpoisena joukkona. Tämä edellyttää 
keskeisimpien suoritus- ja osaamis-
vaatimusten hallintaa ja osaamista.

Koulutustason mittaukset ja arvi-
oinnit ovat keskeinen osa tämän päi-
vän koulutusjärjestelmää. Niiden oi-
kea toteuttaminen kehittää nykyistä 
järjestelmää ja on hyvin hedelmällis-
tä koulutettaville. Samalla ne antavat 
kouluttajille välitöntä palautetta kou-
lutustuloksista. Koulutustason mitta-
uksiin pitää kuitenkin suhtautua siten, 
että ne koetaan erityisesti koulutusta 
kehittäväksi toiminnaksi. 

Jalkaväen koulutuksen kehittämi-
nen koskettaa koko organisaatiota; 
se ei ole pelkästään ylempien esikun-
tien tehtävä. Koulutustapahtumista ja 
harjoituksista esille tulleet havainnot 
auttavat tutkimuksien kautta koulu-
tuksen kehittämistä. Tällä toiminnalla 
varmistetaan koulutuksen kehittymi-
nen ja erityisesti sen jatkuvuus.

Tulevaisuudessa jalkaväenkin kou-
lutuksen haasteena on resurssien, ku-
ten määrärahojen, riittävyys. Maa-
voimien Esikunnan näkemys on 
kuitenkin se, että koulutus on viimei-
nen asia, josta tingitään. On ehdotto-
man tärkeää, että jalkaväen suoritus-
kyky säilyy vähintään samalla hyvällä 
tasolla kuin se tänä päivänä on. Jalka-

väen koulutusta ohjaavat normit an-
tavat siihen erittäin hyvän perustan. 
Yksilön toimintakyky sekä joukkojen 
suorituskyky on turvattava kaikissa ti-
lanteissa ja olosuhteissa. Vain tarkoi-
tuksenmukaisella, tehokkaalla ja nou-
sujohteisella koulutuksella saadaan 
toimintakykyisiä jalkaväkisotilaita ja 
suorituskykyisiä jalkaväkijoukkoja.

Jalkaväen koulutus 2010-luvulla

Keep it simple, it works
– Selkeät suunnitelmat, käskyt ja ohjeet

Kirjoittaja, eversti Ville Hyvärinen 
toimii jalkaväen tarkastajana Maa-
voimien Esikunnassa.

Pikkutarkkuus ei ole 
pikkumaisuutta, vaan se 
on kaiken onnistumisen 
ehdoton edellytys.  
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Kunnioitetut. sotiemme. veteraanit,.
arvoisa.valayleisö,.palvelustoverit,

Perinteisen tavan mukaisesti Porin 
Prikaatin alokkaiden valapäivän juh-
lallisuudet aloitetaan seppeleenlaskul-
la sankarihaudalle. Minulla oli kun-
nia edustaa heinäkuun saapumiserän 
alokkaita hetki sitten kotikyläni Virt-
taan sankarihaudalla järjestetyssä ti-
laisuudessa. Porin Prikaatin seppeleen 
lisäksi Virttaan koulun oppilaat laski-
vat kukan jokaiselle 19 sankarihau-
dalle. Oman saapumiseräni puoles-
ta esitän kunnioittavat kiitoksemme 
veteraanisukupolven edustajille mei-
dän ja kaikkien suomalaisten puoles-
ta tekemistänne uhrauksista. Sotilas-
valamme myötä olemme nyt liittyneet 
siihen sukupolvesta toiseen jatku-
neeseen katkeamattomaan ketjuun, 
jossa jokainen ikäryhmä on omal-
la vuorollaan ottanut vastuun teidän 
lahjoittamanne itsenäisyyden ja hy-
vinvointiyhteiskunnan puolustamises-
ta tarvittaessa jopa asein, mikäli ulkoi-
nen uhka sitä vaarantaa. Toivottavasti 
sitä päivää ei enää koskaan tule.

Heinäkuun. saapumiserän. asevel-
jet, takanamme on nyt seitsemän 
viikkoa kiivasrytmistä ja niin fyysises-
ti kuin henkisestikin raskasta perus-
koulutuskautta, jonka aikana meil-
le on opetettu sotilaan perustaitoja. 
Helteisen kesän paahteessa olemme 
vuodattaneet litroittain hikeä ja oppi-

neet asekäsittelyn, taistelukoulutuk-
sen ja suojelukoulutuksen hienoudet 
sekä marssineet niin jalan kuin pol-
kupyörälläkin erilaisissa maasto-olois-
sa päivällä ja yöllä. Näissä koitoksissa 
meistä on hitsautunut yhteen hiileen 
puhaltava joukko, joka tekee par-
haansa täyttääkseen meille määrä-

Jääkäri 
Tuomas Kivirannan 
puhe Porin Prikaatin 
sotilasvalalla 27.8.

tyt tehtävät. Olemme myös oppineet 
luottamaan toinen toisiimme ja vas-
taavasti tukemaan toisiamme silloin, 
kun omat voimat ovat olleet loppu-
maisillaan - kaveria ei jätetä! Yhdes-
sä ja yhteisellä tahdolla olemme sel-
vinneet tähän asti ja selviämme myös 
jatkossa. Olemme täyttäneet meihin 
kohdistuneet odotukset ja monelta 
osin jopa ylittäneet ne. Tänään, vala-
päivänämme, meillä jokaisella onkin 
perusteltu syy olla ylpeitä itsestämme 
ja pärjäämisestämme. Kiitokset kuulu-
vat myös omaisillemme ja läheisillem-
me, jotka ovat jaksaneet tukea ja kan-
nustaa meitä tässä varsin haastavassa 
elämänvaiheessa.  

Sotilaskoulutuksemme ensimmäi-
nen vaihe alkaa olla takanapäin ja 
edessä odottavat uudet haasteet. Tu-
levien kuukausien aikana meidät it-
se kukin koulutetaan omaan sodan 
ajan tehtäväämme. Palvelusaikam-
me lopulla harjoittelemme sodan ajan 
kokoonpanoissa meille suunniteltu-
ja tehtäviä. Tätä silmällä pitäen teh-
käämme jokainen parhaamme myös 
vastaisuudessa, jotta aikanaan kotiut-
tamispäivänämme voimme ylpeinä 
siirtyä puolustusvoimiemme reserviin 
ja tuntea tervettä ylpeyttä velvollisuu-
temme tinkimättömästä täyttämises-
tä. Niin ovat tehneet lukemattomat 
ikäluokat ennen meitä ja toivottavasti 
myös meidän jälkeemmekin.   

 

MELKOISTA SATTUMAA. Nykyinen 
reservin alikersantti Anssi Honkilahti 
(istumassa vas.) ja reservin kersantti 

Tapio Härkälä (istumassa oik.) aloit-
tivat tupakavereina Porin Prikaa-
tin Panssarintorjuntakomppaniassa 

II/1977-saapumiserässä. Molempien 
vanhimmat pojat, reservin kersantti 
Juhani Honkilahti ja reservin aliker-
santti Juho Härkälä hakivat toisis-
taan tietämättä Suomen Kansainvä-
lisiin Valmiusjoukkoihin ja aloittivat 
varusmiespalveluksensa tupakave-
reina 1.Jääkärikomppaniassa heinä-
kuussa 2006. Kuluvan vuoden heinä-
kuun saapumiserässä palvelukseen 
astuivat kumpaisenkin isän nuorem-
mat pojat, Antti Honkilahti (takana 
vas.) ja Lauri Härkälä (takana oik.), 
jotka, kuinka ollakaan, aloittivat pal-
veluksensa Panssarintorjuntakomp-
paniassa samassa tuvassa. Valapäivä-
nä isät ja nuorimmat pojat asettuivat 
harvinaiseen yhteiskuvaan. Isoveljet-
kin olisivat mielellään tulleet veres-
tämään omia inttimuistojaan, mutta 
eivät opiskeluitaan ehtineet. Molem-
mat kun sattuvat opiskelemaan par-
haillaan Poliisiammattikorkeakoulus-
sa, mutta kylläkin eri kursseilla.
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VIRKAVALLAN JOHDOLLA. Alas-
tarolla, Virttaan moottoriradalla 
järjestetyn sotilasvalan esilukijana 
toimi Loimaan poliisiaseman pääl-
likkö, komisario Raimo Erkkilä. 

Sotilasvala Virttaalla 27.8.
Kuvat:.Samuli.Vahteristo.ja.Satu.Reunanen
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PYÖRÄMARSSI VALALLE. Muuta-
man vuoden tauon jälkeen siirtymi-
nen sotilasvalalle suoritettiin pol-
kupyörin Säkylänharjun sorateitä 
pitkin. Noin 1 100 alokkaan valaa 
seurasi reilusti yli 5 000 omaista ja 
ystävää. Valatilaisuuden jälkeen siir-
ryttiin takaisin Huovinrinteelle, mis-
sä jatkettiin omaistenpäivän ohjel-
man merkeissä. 

Sotilasvala Virttaalla 27.8.
Kuvat:.Samuli.Vahteristo.ja.Satu.Reunanen
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Teatterikorkeakoulun 
kahvila hyisenä lokakuun 
päivänä 2010, muutama 
tunti myöhemmin Suo-
mi on nöyrtyvä Unkarin 
edessä olympiastadionil-
la. Tanssitaiteen maiste-
riksi opiskeleva Miikka 
Mäkelä mättää annok-
sensa viimeisiä peruna-
muusijäämiä niin sano-
tusti parempiin suihin. 
Pipo päässä.

Mäkelä lopettaa, kaivaa taskustaan 
vihreän avaimenperän, jonka teksti 
kertoo kaiken: MotoriikkaMiikka.

- Usko tai älä, mutta kirjoitin tä-
män jo vuonna 2002, kun olin Porin 
Prikaatissa varusmiehenä. Sain tuvan 
peltikaapin lukon omakseni, kun ko-
tiuduin ja siitä asti se on seurannut 
mukana. Tällä hetkellä lukko vartioi 
kellarin kanahäkkiä.

Sanoo Mäkelä ja, yllätysyllätys, 
miehen miimikonkasvot sulavat leve-
ään virnistykseen, aina nauruun asti.

Talenttina suomisydämiin
Miikka Mäkelästä tuli kaikenkansan 

MotoriikkaMiikka aina Amerikasta as-
ti lainatun Got Talent -tosi-tv-formaa-
tin kotimaisen version Talent Suomen 
toisella tuotantokaudella. Vamma-
lasta kotoisin oleva nuorimies raivasi 
pantomiimillaan sanan täydessä mer-
kityksessä tiensä suomalaisiin sydä-
miin.

- Nimi syntyi skeitti-, lumilauta- ja 
bmx-aiheisia videoita tehtailleessa ka-
veriporukassa varmaankin jo alle pari-

kymppisenä, joka tapauksessa ennen 
kuin lähdin inttiin. Olen aina tykän-
nyt leikkiä sanoilla ja niinpä salilla 
käyvästä Jarkosta tuli luontevasti Le-
vyharkkojarkko ja aiemmin kävelyä 
harrastaneesta Maurista puolestaan 
Pitkälaukkamaukka.

- Taisi käydä niin, että keksin sen 
MotoriikkaMiikankin ihan itse.

Armeijan kurkkusalaatteihin (o.s. 
harmaa) MotoriikkaMiikka astui hah-
monsa kaltaisena pienenä poikana, 
jota ei ihan niin hirveästi napannut. 
Tai olisi saattanut napatakin, jos se 
poika olisi onnistunut kaivamaan it-
sestään riittävästi motivaatiota esiin.

- Joku sammakkomieshomma olisi 
saattanut kiinnostaa, mutta en tullut 
koskaan sinne hakeneeksi.

- Uimavalvojaksi Porin Prikaatin 
kuntotalolle sen sijaan hain, mutta 
olin ikävä kyllä testien aikaan hirveäs-
sä flunssassa.

Lenkkikerhon keksijä
Kranaatinheitinmies Miikka Mäke-

lästä tuli lopulta oman komppanian-

MotoriikkaMiikka alias Miikka Mäkelä oli

Ilveilijä jo intissä
Teksti.ja.kuvat:.Asko.Tanhuanpää
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sa lääkintämies.
- Siinä hommassa pääsi ihan liian 

helpolla. Olisin halunnut liikkua pal-
jon enemmän, mutta uimaan ja kun-
totalollekaan ei valitettavasti päässyt 
riittävän usein.

- Fillaroimaan sentään pääsin ja len-
killekin, kun varusmiestoimikunnassa 
esittämäni lenkkikerho meni läpi. Ide-
ana oli, että kymmenen kertaa tietyn 
matkan juosseet kaverit saivat kunt-
sarin.

- Sitä en tiedä, toimiiko kerho edel-
leen.

Ei liene kovinkaan suuri yllätys, kun 
Mäkelä tunnustaa olleensa ilveilijä jo 
inttiaikanaan.

- Iltavahvuuslaskennassa huutelin 
aina omia numeroitani ja sitten aloi-
tettiin taas alusta. Eikä sekään kel-
vannut, kun tein hommat liian kirjai-
mellisesti, silloinkin oli edessä pitkä yö 
komppanian valvojana. Se oli välillä 
raskasta, mutta ylimääräiset punner-
rukset olivat minulle kaikkea muuta 
kuin rangaistus.

- Tykkäsin käyttää siihen aikaan si-
viilissä roikottaa housuja, mutta mars-
sin kulmamieheltä sellaisia ei jostain 
syystä hyväksytty. Marssiessa tykkä-
sin ottaa välillä myös tahallisia vaih-
toaskelia, jolloin koko rivistö meni on-
nellisesti sekaisin.

Kiitettävä jääkäri
Kaikesta huolimatta Miikka Mäke-

lä sai yhdeksän kuukauden jälkeen 
sotilaspassiinsa pelkkiä kiitettäviä ar-
vosanoja. Tästä mies kävi ihan it-
se muistuttamassa krh-komppanian 
tuolloista päällikköä Sami.Silmua.

- Näytin Silmulle kiitettäviä arvos-
teluja ja niiden perässä ollutta jääkä-
rin arvoa. Silmu sanoi siihen, että eh-
kä sitten seuraavalla kerralla.

Sitä seuraavaa kertaa ei ole vielä 
tullut, vaan Mäkelän passissa lukee 
sotilasarvosarakkeessa edelleenkin 
jääkäri. Jääkärilääkäri tai lääkärijääkä-
ri, kuten lääkintämies sen haluaisi it-
se nähdä.

Mäkelä sanoo muistavansa enti-
sen komppanianpäällikkönsä miehe-
nä, jolla oli oikea pilke silmäkulmassa. 
Näin siitäkin huolimatta, että tämä ei 
myöntänyt pidennettyä viikonloppua 
edes Vammalan triathlonkisojen takia.

- Varapäällikkö päästi onneksi hel-
pommalla. Kapiaiset olivat ylipäätään 
hienoa porukkaa yhtä jäykkää yliker-
santtia lukuun ottamatta.

Kohta tuplamaisteri
Armeijasta päästyään Miikka Mä-

kelä opiskeli Jyväskylässä liikunta-
tieteen maisteriksi, minkä jälkeen al-
koivat tanssitaiteen maisteriopinnot 
Helsingissä. Opintojen ohessa hän te-
kee muutaman viikkotunnin liikun-
nanopettajana Aleksis Kiven koululla.

- Kun on opiskellut kahdeksan vuot-
ta putkeen opettajaksi, tajuaa yhteis-

kunnan odottavan jossain vaiheessa 
työelämäänkin siirtymistä. Ehkä minä 
sitten teen isona joskus töitäkin.

- Nyt tuntuu kuitenkin siltä, että oli-
si kiva lauleskellakin. Saattaa kuiten-
kin olla, että ensi viikolla ei enää tun-
nu siltä.

Vaatimaton ihminen
Keikkoja MotoriikkaMiikka heittää 

viikossa keskimäärin kolme, mikä al-
kaa miehen itsensä mukaan olla jo ra-
joilla. Määrä on kuitenkin kaukana 
Talent-tittelin jälkeisestä huipusta eli 
jopa kymmenestä viikkoesiintymises-
tä.

- Olen perusluonteeltani aika vaa-
timaton ihminen, joten siinä mielessä 
julkisuus ei tunnu aina oikein hyväl-
tä. Mutta esiintyä minä tykkään, saa-
da ihmiset iloisiksi.

Linjuriauto on edelleen Motoriikka-
Miikan ohjelmistossa, mutta taiteili-
ja itse on siirtynyt maantieltä taivaalle 
eli Lentäjän poikaan.

- Kappale on hitaampi, siitä löytää 
oivallukset helpommin.

- Ajatustyöskentely, se on minun 
hommaani. Mietin koko ajan, miten 
pystyisin kuvittamaan musiikin niin, 
että ihmiset ymmärtäisivät.

Kameralle MotoriikkaMiikka kuvit-
taa sotilaallisen tervehdyksen. Ei ih-
me, jos se on saanut vuosimallin 2002 
alikersantit ja muut sotaherrat suures-
ti suivaantumaan.

JÄÄKÄRILÄÄKÄRI. Lääkintämiehen 
koulutuksen saanut Miikka Mäkelä 
ei ole mikään jäljitelty Benny Hill, 
vaan aito MotoriikkaMiikka, reservin 
jääkäri vm/2002. 

”Iltavahvuuslasken-
nassa huutelin aina 
omia numeroitani 
ja sitten aloitettiin 
taas alusta.”
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Porin Prikaatiin siirtyneet
Reservistä:
Kersantti Juuso Rauhanen 12.7.2010
Kersantti Jerri Kutila 12.7.2010
Kersantti Kalle Roitto 12.7.2010
Kersantti Niko Tuominen  12.7.2010
Alikersantti Eero Viilo 12.7.2010 
Varastonhoitaja 
Arno Heiskanen 19.7.2010
Alikersantti Matias Lind 2.8.2010
Alikersantti
Janne Lehtisaari 2.8.2010
Kersantti Ari-Petteri Tynskä 16.8.2010
Kersantti Niko Nummelin  16.8.2010
Atk-tukihenkilö 
Ville Ruusela 1.9.2010
Varastomies Tarmo Koivula 1.9.2010
Kersantti
Minna Kangas-Korhonen  1.9.2010
Kersantti Durim Sadiku 1.9.2010
Kersantti Matti Ranki 1.9.2010
Hankkija Jani Kajaan 8.10.2010
Kersantti Petri Hakonen 11.10.2010

Maavoimien.Materiaalilaitoksen.
Esikunnasta:.
Majuri Mika Heikkilä 1.8.2010 
 
Pioneerirykmentistä:.
Yliluutnantti Mikko Sivonen 1.8.2010

Kadettikurssilta.valmistuneet:
Luutnantti Markus Hakala 26.8.2010
Luutnantti
Janne Ljunggren 26.8.2010
Luutnantti 
Jussi-Pekka Niemelä 26.8.2010
Luutnantti Niko Nieminen 26.8.2010
Luutnantti Jonne Salminen 26.8.2010
Luutnantti Erik Stenström 26.8.2010

Porin Prikaatista siirtyneet
Reserviin:
Kersantti Arttur Raski 20.7.2010
Yliluutnantti (sopsot.) 
Kari Laakso 10.8.2010
Kapteeni (sopsot.)
Janne Suominen 16.8.2010
Vänrikki Jesse Martelius 30.8.2010
Vänrikki Lasse Hilck 30.8.2010
Majuri Erkki Lehmus 1.9.2010
Varastonhoitaja Risto Lehto 1.9.2010
Alikersantti Eero Viilo 19.9.2010
Vänrikki Vesa Lehtimäki 1.10.2010
Sosiaalikuraattori 
Paula Hurttia 1.10.2010
Kapteeni Harri Sallinen 1.10.2010
Sotilaslakimies 
Jarmo Metsävainio 20.10.2010

Länsi-Suomen.
Sotilasläänin.Esikuntaan:
Majuri Juha Niinikoski 1.8.2010
Yliluutnantti Jussi Haikka 1.8.2010
Yliluutnantti 
Kimmo Mäkinen 1.8.2010

Pioneerirykmenttiin:
Yliluutnantti Anna Puolakka 1.8.2010

Maanpuolustuskorkeakouluun:
Kapteeni 
Christian Perheentupa 1.9.2010

Kaartin.Jääkärirykmenttiin
Luutnantti Toni Laine 26.8.2010

Itä-Suomen.Sotilasläänin.Esikuntaan:
Kapteeni Erik Fabritius 1.10.2010

Puolustusvoimien.
Tiedustelukeskukseen:
Majuri Janne Varjonen 1.10.2010



Urheilun saralla kuluva vuosi on ol-
lut paras miesmuistiin. Keväällä saa-
vutettu loistava menestys hiihdossa, 
maastoammunnassa, maastojuoksus-
sa ja ampumasuunnistuksessa sai jat-
koa kesän ja alkusyksyn aikana käy-
dyissä kovissa mittelöissä. 

- Kiitos kuuluu etenkin palloilulajeis-
sa innokkaille vetäjille kapteeni Kei-
jo. Eloselle, yliluutnantti Jarkko. Tuo-
miselle ja yliluutnantti Kari.Ojaselle. 
Ammuntojen hyvän menestyksen ta-
kana on valmentajana toiminut maju-
ri (evp) Antti.Narmio, sanoo prikaatin 
liikuntakasvatusupseeri, kapteeni.Pet-
teri.Vuorinen..

Parhaita tuloksia:
Jalkapallon.sotilas-SM-kilpailut
- kultaa
Sotilasurheiluliiton.
salibandymestaruuskilpailut
- hopeaa
Sotilas-5-ottelu
-  joukkuekilpailun voitto

-  Luutnantti Topi Hellsten voitti 
 yleisen sarjan
-  Jääkäri Topias Tiainen oli varus-
 miessarjassa pronssilla

Ammunnan.sotilas-SM-kilpailut
- Rynnäkkökivääri 6+6+6 ls, naisten 
sarjassa alikersantti Laura Salomaa 
nappasi hopeaa ja alikersantti Taina 
Turpela pronssia
- Rynnäkkökivääri 6+6+6 ls, henkilö-
kunnan sarjan joukkuekilpailusta tuli 
hopeaa joukkueella yliluutnantti Juha 
Rinta-Keturi, yliluutnantti Ari Korkea-
koski ja yliluutnantti Keimo Korpioksa
- Rynnäkkökivääri 3 x 5 ls, varusmies-
ten sarjassa alikersantti Kim Vuoren-
pää otti pronssia
- Rynnäkkökivääri 3 x 5 ls, naisten 
sarjassa alikersantti Laura Salomaa oli 
2. ja alikersantti Mia Kivistö 3.
- Rynnäkkökivääri 3 x 5 ls, varusmies-
ten joukkuekilpailusta tuli kultaa jouk-
kueella alikersantti Santtu Kivistö, ali-
kersantti Kim Vuorenpää ja jääkäri 
Sami Kivistö
- Vakiokivääri 300 m, 3 x 20 ls, Y45-

Paras urheiluvuosi miesmuistiin
sarjassa majuri Matti Viljakainen nap-
pasi pronssia
- Vakiokivääri 300 m, 30 x 20 ls, jouk-
kuekilpailusta tuli pronssia joukkueel-
la majuri matti Viljakainen, yliluut-
nantti Juha Rinta-Keturi ja kapteeni 
Juha Viljanen
- Parolan Kilpi –mittelössä Porin Pri-
kaati oli 3. ja yleismestaruudesta ki-
sailtaessa 2.

Suunnistuksen.sotilas-SM-kilpailut
- H21-sarjan voiton vei kersantti Jark-
ko Huovila
- Varusmiesten sarjan ykkönen oli jää-
käri Topias Tiainen
- H45-sarjassa pronssille ylsi luutnant-
ti Markku Virtala
- Partiokilpailun B-sarjassa prikaatin 
joukkue oli hopealla kokoonpanolla 
kapteeni Matti Tarkkanen, luutnantti 
Markku Virtala, oppilas Henri Kalve ja 
jääkäri Filip Brunell
- Suunnistuksen joukkuekilpailussa, 
varusmiesten joukkuekilpailussa ja 
yleismestaruuspisteissä Porin Prikaati 
oli kaikissa ykkönen. 17
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Minua pyydettiin kirjoitta-
maan puolustusministerin 
elokuussa 2009 asettaman 
asevelvollisuuden yhteis-
kunnallisia vaikutuksia 
selvittäneen työryhmän 
työprosessista. Sama asia 
on kiinnostanut monia 
syyskuussa 2010 valmis-
tuneen raportin lukeneita. 
Kiinnostus onkin ymmär-
rettävää, koska työryhmä 
ei ollut perinteinen virka-
miestyöryhmä.   

  

Työryhmän tehtävänä oli ”yh-
teiskunnan näkökulmasta arvi-
oida järjestelmän toimivuuden 

turvaamiseen vaikuttavia kehityskul-
kuja sekä arvioida järjestelmän yh-
teiskunnallista vaikuttavuutta nyt ja 
tulevaisuudessa”. Heti aluksi minulle 
kävi selväksi, ettei työryhmä ota ase-
velvollisuutta annettuna. Jotta asevel-
vollisuuden pohtiminen koettiin mie-
lekkääksi, pohdittiin ensin syvällisesti, 
onko asevelvollisuus Suomelle sopiva 
vaihtoehto. Voidaanko Suomen puo-
lustus hoitaa jollain muulla tavalla? 
Onko Suomen syytä tai mahdollis-
ta siirtyä ammattiarmeijaan monen 
muun maan tavoin? Miten mahdol-
linen liittoutuminen vaikuttaa ase-
velvollisuuteen? Onko valikointiin tai 
vapaaehtoisuuteen perustuva asevel-
vollisuus Suomelle sopiva vaihtoehto? 

Vasta, kun saimme vastauksen näi-
hin kysymyksiin ja totesimme ase-
velvollisuuden ainoaksi mahdolliseksi 
vaihtoehdoksi, päädyimme etsimään 

keinoja, joilla asevelvollisuus tukisi 
mahdollisimman hyvin puolustusvoi-
mien tehtäviä, olisi yksilölle motivoiva 
ja samalla vahvistaisi asevelvollisuu-
den myönteisiä yhteiskunnallisia vai-
kutuksia. 

  Samalla käynnistimme tutkimuk-
sia ja selvityksiä, jotka suunnattiin niin 
varusmiehille, asevelvollisten kou-
luttajille kuin työnantajillekin. Lisäksi 
kartoitimme muiden maiden ratkaisu-
ja sekä teetimme kansantaloudellisen 
selvityksen. Haasteena tutkimuksis-
sa olivat selvitettävän asian laajuus, 
monen asevelvollisuuden yhteiskun-
nallisen vaikutuksen vaikea mitatta-
vuus sekä toimeksiannon määräaika. 
Halusimme sitouttaa kansalaiset kes-

Suomalainen asevelvollisuus - 
havaintoja työprosessista

kusteluun asevelvollisuudesta. Tämän 
takia avasimme internetissä oikeus-
vaivelvollisuus -sivun, jolla selvitimme 
kansalaisten mielipiteitä ja keräsimme 
kehittämisajatuksia asevelvollisuudes-
ta pari kertaa kuussa vaihtuvan kysy-
myksen avulla. 

Päätimme kokoontua kerran kuu-
kaudessa työkokoukseen. Samal-
la laadimme työsuunnitelman, jonka 
noudattaminen oli edellytys työn val-
mistumiselle määräaikaan mennessä. 
Työsuunnitelmassa oli muun muas-
sa mainittu tulevissa kokouksissa kä-
siteltävät aiheet, kuulemiset ja pereh-
tymiskäynnit. 

Halusimme asevelvollisuuteen laa-
jan yhteiskunnallisen näkökulman. 
Tämän takia yksi tärkeä työmenetel-
mä oli poliittisten päättäjien, virka-
miesjohdon sekä asevelvollisuuden 
yhteiskunnallisiin vaikutuksiin pereh-
tyneiden asiantuntijoiden tapaami-
nen. Tapaamisten tarkoituksena oli 
selvittää niitä näkemyksiä ja reunaeh-

”Työn aikana minulle selvi-
si konkreettisesti, miten 
laaja kannatus asevelvol-
lisuudella on Suomessa.”
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toja, jotka vaikuttavat asevelvollisuu-
den kehittämiseen.  Samalla on syytä 
todeta, että työryhmä oli päättänyt, 
ettei se ota ohjausta keneltäkään, 
vaan muodostaa oman kantansa 
oman päättelynsä perusteella.  Tapaa-
misia varten valmistelin lyhyen, enin-
tään kahden sivun mittaisen, muistion 
työryhmän tehtävästä ja keskeisistä 
keskusteltavista kysymyksistä. 

Sisätyöskentelyn lisäksi jalkauduim-
me kentälle ja pyrimme saamaan 
mahdollisimman laajan kuvan ase-
velvollisuudesta käytännössä. Kävim-
me kutsunnoissa, naisten valintatilai-
suudessa, aluetoimiston järjestämässä 
tarkastuksessa, seurasimme alokkai-
den palvelukseen astumista, ammun-
toja ja taisteluharjoituksia sekä pereh-
dyimme joukkotuotantoon. Samalla 
työryhmän jäsenet käyttivät hyväk-
seen mahdollisuuden haastatella va-
rusmiehiä ja testata työmme aikana 
syntyneitä kehitysajatuksia.   

Tapaamisten ja kenttäkäyntien jäl-
keisessä seuraavassa kokouksessa 
käsittelimme esille tulleet asiat. Li-
säksi kuulimme kokouksissamme asi-
antuntijoita. Perehdyin asevelvolli-
suutta käsittelevään kirjallisuuteen 
ja tutkimuksiin ja toin keskeiset asiat 
esille kokouksissamme. Kokouskes-
kustelujen perusteella aloitin raportin 
kirjoittamisen. Käsittelimme tekste-
jä kokouksissamme ennalta laaditun 
suunnitelman mukaisesti. Raportti 
täydentyi tutkimustulosten valmistut-
tua sekä tapaamissa syntyneiden ide-
oiden perusteella. 

Toimenpidesuositusten tekemi-
nen yksilön motivaatiota parantavis-
sa asioissa oli melko helppoa. On-
gelmaksi tosin nousi se, että monen 
idean toteuttaminen osoittautui kal-
liiksi ja siten vaikeaksi toteuttaa. Vai-
keita asioita olivat ne, jotka vaikutta-
vat puolustusvoimien suorituskykyyn, 
kuten palvelusaikakysymys. Raportin 
ensimmäinen luonnos valmistui ke-
sään 2010 mennessä. 

Työn aikana minulle selvisi konk-
reettisesti, miten laaja kannatus ase-
velvollisuudella on Suomessa. Tosin 
asevelvollisuuden kannatus kumpuaa 
monesta eri syystä. Moni kansalainen 
otti minuun myös suoraan yhteyt-
tä kertoakseen oman kehitysidean-
sa. Osan jopa tapasin. Toin saamani 
kansalaisviestin työryhmän käyttöön. 
Tapaamamme varusmiespalveluksen 
suorittaneet varttuneet asevelvolli-
set aloittivat kertomuksensa yleensä 
omilla varusmiesaikaisilla kokemuksil-

laan. Tässä yhteydessä monelle nou-
si mieliin oman ajan alokastuvan kas-
vattava merkitys, jossa monista eri 
lähtökohdista tulleet nuoret kohtasi-
vat toisensa. 

Se, että sain toimia innovatiivisen, 
asioita sopivan kriittisesti ja avoimes-
ti tarkastelevan työryhmän sihteerinä 
oli myönteinen ja avartava kokemus. 
Työryhmässä kannustettiin oman pe-
rustellun näkemyksen esittämiseen. 
Alussa mitään vaihtoehtoja ei suljettu 
pois. Vasta, jos faktat puhuivat idean 
toteuttamista vastaan, idea hylättiin. 
Erityisesti runsas mielipiteiden vaih-
to, asioiden ennakkoluuloton tarkas-
telu sekä monipuolinen keskustelu, 
jota tuki työryhmässä vallinnut erin-
omainen työilmapiiri ovat asioita, joi-
ta kannattaa suosia jokaisessa työyh-
teisössä.  

Suomalainen asevelvollisuus - 
havaintoja työprosessista

Julkisessa keskustelussa Siilasmaan 
asevelvollisuustyöryhmän 77 toi-

menpidesuosituksesta yksi on noussut 
ylitse muiden: ”Selvitetään mahdolli-
suudet siirtyä osin neljän kuukauden 
palvelusaikaan taloudellisen liikkuma-
varan saavuttamiseksi”. Sen varjoon 
ovat jääneet lukuisat muut huomion-
arvoiset seikat, joita ei aikaisemman 
asevelvollisuuskeskustelun yhteydes-
sä ole otettu esille tai osattu arvostaa.

”Asevelvollisuus on ensisijaises-
ti välinen Suomen puolustamiseksi, 
ja sen tärkein tuote on puolustusky-
ky. Sen lisäksi asevelvollisuus tuottaa 
yhteiskunnalle myönteisiä vaikutuk-
sia”, todetaan raportin tiivistelmässä. 
Työryhmän näkemyksen mukaan hy-
vin toteutettuna asevelvollisuus muun 
muassa
• kytkee yhteiskunnan toimijat yh-

teen,
• edistää yhteiskunnallisia arvoja, 

maanpuolustustahtoa ja yhteiskun-
tarauhaa,

• tuottaa nuorille monenlaista osaa-
mista, joista merkittäviä ovat erityi-
sesti johtajakoulutus, kuljettajakou-
lutus sekä ensiapukoulutus,

• sosiaalistaa ja opettaa ryhmässä 
toimimista,

• ehkäisee syrjäytymistä,

Asevelvollisuus tuottaa myönteisiä 
vaikutuksia yhteiskunnalle
Teksti:.Matti.Vihurila

Kirjoittaja, everstiluutnantti Ve-
sa Virtanen toimi asevelvollisuuden 
yhteiskunnallisia vaikutuksia selvit-
täneen työryhmän sihteerinä.

• toimii maahanmuuttajien kotout-
tajana,

• edistää kansanterveyttä,
• tuottaa tietoaineistoa tutkimus-

käyttöä varten,
• tuottaa reserviä myös muiden vi-

ranomaisten tukemiseksi,
• tuottaa henkilöstöä kriisinhallinta-

tehtäviin ja 
• toimii rekrytointikanavana puolus-

tusvoimille ja muille viranomaisille.

Millaiseksi yhteiskuntamme mah-
taisikaan kehittyä, jos jäisimme näis-
tä paitsi? 

Raportin aluksi työryhmä myös tyr-
mää asevelvollisuuden väitettyä kor-
keammat kustannukset toteamalla, 
että ”Mielestämme asevelvollisuus 
on kustannustehokkain tapa tuottaa 
Suomen puolustuskyky. Jo varsin vaa-
timattoman ammattiarmeijan kustan-
nukset ovat selvästi suuremmat kuin 
asevelvollisuusarmeijan”.

186-sivuiseen raporttiin ja sen 8-si-
vuiseen tiivistelmään voi tutustua tar-
kemmin puolustusministeriön verkko-
sivuilla osoitteessa www.defmin.fi
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Syyskuun lopussa ilmestynyt 
Risto. Siilasmaan työryhmän 
esitys asevelvollisuuteen teh-

tävistä muutoksista keräsi runsaasti 
huomiota kansan keskuudessa. Kes-
kusteluissa nousi erityisesti esiin pal-
velusajan lyhentäminen neljään kuu-
kauteen ja yleisen asevelvollisuuden 
tulevaisuus. Porin Prikaatin varus-
miestoimikunnan puheenjohtajan ali-
kersantti Taina.Turpelan mielestä nel-
jä kuukautta kuulostaa liian lyhyeltä 
ajalta omaksua sotilaan tiedot ja tai-
dot. 

- Nykyisen kuuden kuukauden pal-
velusaika luo haasteita koulutusta-
voitteiden saavuttamiselle. Neljän 
kuukauden palvelusaika tiukentaisi 
vielä enemmän pitkiä koulutuspäiviä, 
vähentäen näin myös palvelusmoti-
vaatiota, Turpela uskoo.

Hänen näkemyksensä mukaan ase-
velvollisuus on nykyisellään hyväk-
si jokaiselle sen suorittavalle. Ter-
veysvaikutukset ovat useimmilla 
silmiinpistäviä jo ensimmäisten viikko-
jen aikana ja kehitystä tapahtuu mel-
kein huomaamatta läpi palvelusajan.

Palvelusajan alkaminen muuttaa 
monen arjen täysin, usein tämä tar-

Puolustusvoimat - yhteisten 
etujen puolesta   Teksti.ja.kuva:.Viestimies.Iiro.Rautiainen

koittaa liikunnan määrän kasvua ja 
ruokavalion monipuolistumista. Haas-
teena tässä on kuitenkin työryhmän 
esityksessäkin esille tullut ongelma 
siitä, miten reserviin siirtyneet varus-
miehet saataisiin ylläpitämään ter-
veelliset elämäntavat jatkossakin. 

Hyviä eväitä 
itsenäistymiseen

Sen lisäksi, että varusmiesten kunto 
kohoaa ja fyysinen hyvinvointi para-
nee, kohentuvat myös heidän sosiaa-
liset taitonsa huomattavasti. He jou-
tuvat joka päivä erilaisissa tilanteissa 
sekä toimimaan että keksimään rat-
kaisuja ryhmänä - sooloiluille ei ole 
varaa. Sosiaalistuminen näissä tilan-
teissa on myös runsasta, jolloin nuor-
ten ihmisten haitallinen syrjäytymis-
riski hälvenee ja itsevarmuus kasvaa. 

- Varusmiespalveluksen sosiaalinen 
verkosto kasvaa uusien palvelustove-
reiden myötä. Tämän lisäksi se myös 
antaa hyviä eväitä itsenäistymiseen, 
esimerkiksi kasvattaa oma-aloittei-
suutta ja vastuuntuntoa. Työelämään 
siirtyessä suoritettu varusmiespalvelus 
voi olla ratkaiseva valttikortti, aliker-

santti Turpela sanoo. 
Varusmiespalveluksessa opitaan 

monia siviilielämässä tarvittavia ra-
hanarvoisia taitoja. Esimerkkinä käy 
kuljettajien saama ilmainen ammatti-
pätevyys ja lääkintämiesten suoritta-
mat ensiapukurssit ja hygieniapassit. 
Lisäksi aliupseeri- ja reserviupseeri-
kurssin tuoma johtajakoulutus an-
tavat arvokasta kokemusta ihmisten 
johtamisesta..

- Puolustusvoimien tarjoama joh-
tajakoulutus on ilmainen ja tarjoaa 
varusmiehelle loistavan tilaisuuden 
hankkia itselleen työelämässä tarvit-
tavia esimiehen taitoja. Lisäksi johta-
jakoulutus kasvattaa itsevarmuutta ja 
paineensietokykyä.

Kaiken kaikkiaan puolustusvoi-
mat tarjoaa jokaiselle varusmiespal-
velustaan suorittavalle asevelvolliselle 
koulutusta, mistä on hyötyä siviili-
elämässäkin. On selvää, että asevel-
vollisuusjärjestelmää tullaan muutta-
maan ja kehittämään tulevaisuudessa. 
Tätä asiaa kuitenkin on päättäjien 
mietittävä tarkoin, jotta saavutettai-
siin nykyistä järjestelmää paremmat 
lopputulokset ilman, että mistään 
olennaista jouduttaisiin luopumaan. 

 

 

 

MITÄ HYÖTYÄ? Porin Prikaa-
tin Varusmiestoimikunnan pu-
heenjohtajan alikersantti Taina 
Turpelan mielestä työpaikkaa 
haettaessa suoritettu varus-
miespalvelus voi olla ratkaiseva 
valttikortti.
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Laatuelämää laatujoukoille – 
täällä myös porilainen viihtyy

SSO
SUUR-SEUDUN
OSUUSKAUPPA

1,8 miljoonaa 
tarinaa
Mikä yhdistää 1,8 miljoonaa suomalaista? 
Se on oma osuuskauppa. 
S-ryhmän omistajina on jo yli 1,8 miljoonaa 
suomalaista. Oma osuuskauppa yhdistää 
ja tarjoaa palveluja niin arkeen kuin 
elämän suuriin juhlahetkiin. 
S-ryhmässä olet hyvässä seurassa.

Asiakasomistajuus kannattaa!

Olet liian nuori
murehtimaan
eläkkeestäsi.

Tänään on paras päivä aloittaa eläke- 
säästäminen. Tutustu eläkesäästäjän  
mahdollisuuksiin ja sovi tapaaminen  
osoitteessa op.fi /paraspaiva

Etua elämään. OP-Pohjolasta.
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www.agrimarket.fi

Työtä ja palveluja
maaseudun hyväksi

Kannatusilmo_80x65.indd   1 9.12.2009   14:10:40

Iso turva pienellä hinnalla
Selekta-lainaturvavakuutukset ovat markkinoiden
monipuolisimpia lainaan liitettäviä vakuutusturvia.
Niiden avulla varmistat lainasi takaisinmaksua, vaikka
elämäntilanne muuttuisi. Hae lainaturvavakuutuksesi
konttoristamme tai verkkopankista.
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Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi

Selekta-vakuutuksia myydään sekä asiamiehenä toimivan Nordea Pankki Suomi
Oyj:n että Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n myyntiorganisaation kautta.

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

YLPEÄ 
ASUKKAISTAAN

www.poytya.fi

www.multiprint.fi

| Teknisen alan palvelut

| Markkinointiviestinnän palvelut

| Paino- ja tulostuspalvelut

| Tallenne- ja arkistopalvelut

TERVEKSI 
RAUMALT

Porin Rykmentin - 
Porin Prikaatin Kilta ry.

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä 
yhteisö, joka vaalii Porin Prikaatin ja sen edel-
täjäjoukko-osastojen kunniakkaita historialli-
sia perinteitä.

Lisätietoja:

www.porinrykmentin-
porinprikaatinkilta.fi
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Lämmin ja kaunis kesä meni ku-
ten aiemmatkin kesät, todel-
la nopeasti verrattuna viilene-

vään syksyyn ja sen myötä hiljalleen 
hiipivään talveen.  Moni saattoi aja-
tella työskenneltyään sotilaskodissa 
erittäin lämpimissä oloissa, että on-
neksi meillä Suomessa on vuodenajat, 
jotka tuovat vaihtelullaan helpotusta 
niin kuumuuteen kuin myös kylmyy-
teen.  Tärkeintä on kuitenkin selvitä 
hyvässä yhteishengessä kaikkina vuo-
denaikoina sekä tilapäisissä että va-
kiintuneissa oloissa.  Tämä helpottaa 
palvelukonseptin toteuttamista ja vai-
kuttaa myös sen laatuun. Sotilaskodin 
peruskorjaus etenee aikataulunsa mu-
kaisesti, joten jaksanemme odottaa 
uusittua ja parempaa fyysistä toimin-
taympäristöämme vielä vähän aikaa.

Henkilökunnan kuulumisia
Sotilaskotimme pitkä-aikainen 

työntekijä Pirkko. Rajala jäi eläkkeel-
le elokuun alusta.  Hän oli tullut Sä-
kylän Sotilaskotiyhdistyksen palveluk-
seen jo sen alkuaikoina 1964.  Näihin 
vuosiin mahtuu monenlaisia vaiheita 
ja niitä muisteltiin heinäkuun lopussa 
hänen läksiäistilaisuudessaan Huvila 
Haapsaaressa.  Samassa tilaisuudes-
sa yhdistys muisti Pirkkoa standaaril-
la, muistolahjalla ja kukkakimpulla.

Loppukesän ja syksyn
toimintaa

Okra-messuilla Oripäässä 8. - 11.7. 
oltiin mukana 20 sisaren, kahden 
oman myyntiauton, sekä vielä Turun 
yhdistykseltä lainatun auton voimin.  
Sää oli suotuisa ja messuvieraat kaipa-
sivat kahvia, jota ahkerat sisaremme 
heille toimittivat. Messujen myyntitoi-
minnassa vetäjänä lsk-jaoston päällik-
kö Pirjo.Vaano.

Alokasilta eli uusien alokkaiden tu-
lotilaisuus 16.7. järjestettiin ulkoil-
matilaisuutena entisellä urheiluken-
tällä väistösotilaskodin vieressä ja 
sitä emännöivät Päivi.Seppä ja Hele-
na. Koivisto. kertoen viihteellisen oh-
jelman lomassa Säkylän sotilaskodin 

palveluista.  Alokkaat saapuivat tilai-
suuteen porrastetusti komppanioit-
tain kolmena eri eränä.  Tilaisuudessa 
esiintyivät Säkylän Naisvoimistelijoit-
ten tanssiryhmä ja orkesteri Like To-
morrow.

Sisarten kesäretki 7.8.Villa Roya-
liin Mouhijärvelle sai liikkeelle 31 si-
sarta. Tutustuttiin museon mielen-
kiintoiseen esinekokoelmaan, sekä 
”Egyptin aarteet” -teemanäyttelyyn. 
Paluumatkalla nautittiin maittava ate-
ria kahveineen hotelli Ellivuoressa.

Valatilaisuudessa Alastarolla elo-
kuun lopulla oltiin jälleen mukana kol-
men myyntiauton voimin, joista yksi 
oli turkulaisten.  Varsinaisen valati-
laisuuden jälkeen palattiin Säkylään, 
jossa munkkikahvien ja virvokkeiden 
myynti jatkui vielä iltapäivällä sotilas-
kodin lisäksi komppanioiden edessä 
myyntiautoista käsin.

Lsk-toiminta on kesän ja syksyn ai-
kana pyörinyt tilausten mukaan ja sitä 
organisoi jaoston päällikkö Pirjo Vaa-
no yhteistyössä sotilaskodin henkilö-
kunnan kanssa.

Sisarten virkistys- ja elämysretki 9.9. 
Yläneen Raasiin, mukana 22 sisarta.  
Tapahtumasta lisää toisaalla tässä leh-
dessä jutussa ”Etelän erämaa.”

Länsi-Suomen Sotilaskotiäänin si-
sarpäivä18.9. Parolannummella, jo-
ta emännöi Hämeenlinnan Sotilasko-
tiyhdistys.  Säkylästä mukana varapj. 
Marita.Torkkeli.ja 7 sisarta.  Tutustut-
tiin mm. Parolan sotilaskotiin ja Tykis-
tömuseoon Linnankasarmilla.

Koulutustoimintaa ja 
villasukkaprojektista

Naisten valmiusliitto järjestää syksyn 
kuluessa myös lähiseudulla erilaisia 
naisille suunnattuja koulutustilaisuuk-
sia, joista tarkemmin sisartiedottees-
sa 4/2010 ja yhdistyksen nettisivuilla 
kohdassa ”sisartiedotteet.” 

Valtakunnallinen Sotilaskotiliiton 
käynnistämä ”Tuntemattoman va-
rusmiehen villasukka”     -projekti on 
lähtenyt hyvin käyntiin, mutta vie-
lä kaivattaisiin lisää innokkaita kuto-
jia yhdistyksemme alueelta.  Lankaa 

ja lisätietoja saa sihteeriltämme Tui-
ja. Ryömältä. Sukille on annettu oh-
jeelliset värit ja malli, mutta jokainen 
sukkapari voi olla tekijänsä näköinen.  
Eniten on kaivattu kokoja 43-44, 
mutta onhan varusmiesten joukossa 
tyttöjäkin. Heille mahtuisivat pienem-
mätkin villasukat. Eiköhän siskot tar-
tuta sukkapuikkoihin tässä sadepäi-
vinä ja syysiltojen pimetessä!  Hyvää 
syksyn jatkoa kaikille!

VIHERHIUKKASET 
3/2010  www.sotku.fi

Koonnut:.Helena.Koivisto

300 PARIA VALMIINA. ”Tuntemat-
toman varusmiehen villasukka”     
-projektin tavoitteena on lahjoittaa 
jokaiselle ensi vuoden varusmiehelle 
lämpöiset villasukat. Säkylän osal-
ta tarve on noin 2 500 paria, joista 
on jo valmiina kolmisensataa. Tuija 
Ryömältä (kuvassa) on haettu tähän 
mennessä 1 600 sukkaparin langat ja 
työ etenee parhaillaan satojen kuto-
jien voimin. Haasteeseen ovat vas-
tanneet mm. Martat sekä Palokunta- 
ja Maatalousnaiset. Urakan pitäisi 
olla valmiina ensi vuoden kesäkuu-
hun mennessä.
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Kiukaisista kotoisin oleva Pirkko 
Rajala ehti ennen sotkupestiä työs-
kennellä osuuskaupan konttorissa ja 
hammaslääkärin apulaisena. Paikallis-
lehdessä julkaistu työpaikkailmoitus, 
jossa vastaperustettuun Säkylän soti-
laskotiin etsittiin ”myyntityöhön osal-
listuvaa kassanhoitajaa”, sai houku-
teltua hänet Huovinrinteelle. Tuohon 
aikaan sotilaskodissa työskenteli kym-
menisen vakituista työntekijää, joista 
kolme oli leipureita. Sotilaskoti toimi 
aluksi ruokalan nurkassa, missä nykyi-
sin on työpaikkaruokailu.

Postikortit ovat vaihtuneet 
tekstiviesteiksi

Kesällä 1967 päästiin viimein upo-
uuteen sotilaskotiin. Toiminnan laaje-
tessa silloinen sotilaskodin johtajatar 
Anja.Sirkama tarvitsi lisää vastuuhen-
kilöitä ja tarjosi Pirkolle apulaisjohta-
jattaren pestiä. Vuosien saatossa ni-
meke muuttui apulaiskodinhoitajaksi 
ja lopulta sotilaskodinhoitajaksi.

- Alkuvuosina sotilaskotia käytet-
tiin paljon nykyistä enemmän. Varus-
miehet tulivat ruokatuntisin ja iltaisin 

sankoin joukoin sotkuun, ja kahvi ja 
munkit tekivät kauppansa. Pojat os-
tivat myös paljon esimerkiksi kyniä ja 
muistilehtiöitä, kun niitä ei talon puo-
lesta ollut tarjolla. Vielä viitisentoista 
vuotta sitten kortteja ja postimerkke-
jä ostettiin suuria määriä, kymmeniä-
tuhansia vuosittain, Pirkko muistelee.

Tämän päivän varusmies juo paljon 
limsaa, syö pikkusuolaista kuten reis-
sumies-leipiä ja sämpylöitä ja naut-
tii sode-grillin tuotteita. Tekstiviestit 
ja sähköpostit ovat tulleet korttien ja 
kirjeiden tilalle. 

Pirkko.Rajalan.pitkä.taival.
Säkylän.sotilaskodin.palve-
luksessa.alkoi.ruokalan.
nurkkaan.sijoitetuissa.ti-
lapäistiloissa.kesällä.1964.
ja.päättyi.46.vuotta.myö-
hemmin.urheilukentän.ti-
lapäissotilaskodissa.eli.
kanttiinissa..Tuona.aikana.
Huovinrinteen.mäntykankail-
la.ehti.palvelemaan.pitkäl-
ti.yli.100.000.”Porilaista”..
Päällimmäiseksi.mittavasta.
elämäntyöstä.mieleen.ovat.
jääneet.mukavat.ja.tyytyväi-
set.asiakkaat,.joista.monil-
le.Pirkko.on.saanut.vuosien.
varrella.olla.sisar.tai.
äitihahmo..

Sode-Pirkko siirtyi vihreään reserviin

Elämäntyönä sotilaiden hyvinvointi
Teksti:.Matti.Vihurila...Kuvat:.Matti.Vihurila.ja.Pirkko.Rajalan.kotialbumi
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”Kunnioitan vapaaehtois-
ten sisarten työtä”

Pirkko Rajala on tyytyväinen lähes 
puolivuosisataiseen työuraansa, jo-
ka on ollut monipuolinen ja vaihtele-
va. Liikkuva sotilaskoti oli vuosikaudet 
hänen vastuullaan, ja maasto-olosuh-
teet ja sotilaiden arki tulivat tutuiksi. 

- Maastossa työskentely on ol-
lut mielestäni vieläkin palkitsevam-
paa kuin työ kiinteissä sotilaskodeissa. 
Asiakkaiden tyytyväisyys on ollut sil-
minnähtävää, kun he raskaiden har-
joitusten lomassa ovat saaneet naut-
tia sotkuauton palveluista.

Vakituisen henkilökunnan työnjoh-
don ohella vapaaehtoisten sisarten 
hankkiminen eri tilaisuuksiin ja heidän 
ohjaamisensa on ollut Pirkolle mieluis-
ta.

- Kunnioitan syvästi sisaria, jotka 
oman työpäivänsä jälkeen jaksavat 
tehdä vapaaehtoistyötä varusmiesten 
hyväksi, hän kertoo. 

Alkuvuosina innostus sotilaskoti-
työhön oli kovaa ja aktiivisia sisaria oli 
runsaasti. Ajan myötä toimivien sisa-
rien määrä on vähentynyt, mutta on-
neksi aktiiveja vielä riittää.

Huovinretken ensimmäi-
nen naispuheenjohtaja

Kuntoliikunta, eritoten hiihto, on 
aina ollut lähellä Pirkon sydäntä. Va-
ruskunnan Urheilijoiden johtokunnas-
sa hän on toiminut jo 80-luvun alus-
ta lähtien. Säkylänharjulla vuodesta 
1963 alkaen hiihdetyn Huovinretken 
toiminnassa hän ollut mukana lähes 
20 vuotta.

- Sotilaskoti hoiti aikoinaan retken 
huoltopisteitä Riittiössä ja ampumara-
tojen paviljongilla. Sen myötä retken 
järjestäjät houkuttelivat minut mu-
kaan toimintaansa, ja vuodesta 1993 
alkaen olen ollut johtokunnassa. Vii-
meiset kymmenisen vuotta on vieräh-
tänyt Huovinretki ry:n puheenjohta-
jana.

Elokuun alusta eläkepäivistä nautti-
nut Pirkko Rajala aikoo edelleen jat-
kaa aktiivista liikuntaharrastustaan. 
Sen ohella on aikaa myös lukemiseen, 
eritoten dekkarit ja elämänkerrat kiin-
nostavat, ja ristikot pitävät huolen ai-
vojumpasta. Varuskunnalla ja soti-
laskodilla on edelleenkin oma tärkeä 
paikkansa Pirkon sydämessä. 

- Sotilaskoti on ollut hieno työyh-
teisö ja Porin Prikaati mieluinen yh-
teistyökumppani. Kaikkien näiden 
vuosien jälkeen koen olevani yksi 
”Porilaisista”, Pirkko vakuuttaa. 

MAASTOKEIKALLA. Pirkko Rajala 
(kuvassa keskellä) on pitänyt työs-
kentelyä liikkuvassa sotilaskodissa 
palkitsevimpana, siellä kun tapaa ne 
kaikkein tyytyväisimmät asiakkaat. 
Tässä ollaan sotaharjoituksessa Lah-
den seudulla.

TILAPÄISSOTKUSTA.TOISEEN. 
Sotilaskodinhoitaja Pirkko Rajala 
aloitti työnsä ruokalaan sijoite-
tussa tilapäissotkussa. Liki puoli-
vuosisatainen elämäntyö päättyi 
elokuun alussa urheilukentälle 
rakennetussa ”kanttiinissa”.
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Monet lienevät olleet poh-
joisessa ruska- ja hiihto-
retkillä, mutta tällä kertaa 

meitä Säkylän sisaria kutsui ”etelän 
erämaa” – paikka, joka on kuitenkin 
useille meistä uusi ja ennen kokema-
ton.  Ehkä sen vuoksi, että alue on 
edelleen suljettu ja että leirin sotilas-
koti on avoinna ainoastaan tilaukses-
ta erilaisten harjoitusten ja koulutus-
tapahtumien yhteydessä.

Syyskuinen ilta oli kaunis istuessam-
me prikaatin vihreässä linja-autossa 
keskenämme rupatellen ja retkeäm-
me emännöineen Marita. Torkkelin.
toivotettua meidät tervetulleeksi täl-
le elämysmatkalle, jolle osallistui reilu 
parikymmentä sisarta Säkylästä ja lä-
hialueilta.

Etäisyys Turuntieltä Raasintietä pit-
kin leirialueelle oli pitempi kuin muis-
tin. Muutamaa tien alkupäässä ol-
lutta rakennusta lukuun ottamatta 
taival kulki korvessa mutkitellen lä-
pi asumattomien kuusi- ja sekamet-
sien. Aika hämärtää muistikuvia, sillä 
olin käynyt Raasissa ainoastaan yh-
den kerran joskus 1970-luvun lopulla.

Tutustuimme ensin leirikotiin ja 
nautimme herkullisen iltapalan kuun-

nellen samalla paikalle saapuneen Po-
rin Prikaatin vartiopäällikön Rauno.
Lehtovuoren tarinointia leirin histo-
riasta.  Hänen mukaansa Raasin leiri 
perustettiin 1940-luvun alussa ja si-
tä käyttivät säännöllisesti harjoitus-
paikkanaan silloisen Lounais-Suo-
men sotilasläänin alueella toimineet 
joukko-osastot, kuten Turussa sijain-
nut Ilmatorjuntapatteristo ja 5. Erilli-
nen Autokomppania sekä muutamat 
muutkin joukko-osastot.  Leirialue 
toimintoineen oli kuulemma tuohon 
aikaan vilkas yhteisö, kuin varuskunta 

pienoiskoossa sotilaskoteineen, ruo-
kaloineen, leipomoineen ja majoitus-
paikkoineen.  Joku sisarista muisteli, 
että Turusta oli jopa säännöllinen lin-
ja-autoyhteys Raasin kautta Säkylään.

Nykyisin aluetta käyttävät Porin Pri-
kaatin lisäksi mm. Uudenmaan Pri-
kaati, Rajavartiolaitos, laivasto ym. 
sekä vapaaehtoista maanpuolustus-
koulutusta järjestävät järjestöt.  Täl-
löin myös sotilaskoti on avoinna tila-
uksesta.

Alue kuuluu suojeltaviin ”Natu-
ra-2000”- kohteisiin ja niinpä alueen 
metsiä ei enää hakata, eikä luonnon-
kauniin Raasinjärven rannoille saa ra-
kentaa mökkejä jo olemassa olevien 
Metsähallituksen ja Puolustusvoimien 
rakennusten lisäksi.

Tutustuimme laajaan alueeseen 
kiertoajelulla Raasinjärven ympä-
ri ja näimme mm. ampumaradat, lei-
rialueen keittokatoksineen ja pesu-
paikkoineen, sekä erilaisia taistelu- ja 
maastoajoneuvojen käsittelyyn tar-
koitettuja harjoittelualueita.  

Loppuillan saimme nauttia leppoi-
sista löylyistä isommassa miehistösau-
nassa ja pulahtaa saunomisen lomassa 
jo viilentyneeseen tummanpuhuvaan 
Raasinjärven veteen.  Muutamat si-
sarista kävivät useita kertoja järves-
sä saunomisen välillä.  Kuten tapoihin 
kuuluu, saunan päälle nautittiin myös 
limut ja makoisat munkkikahvit.  Hä-
märän laskeutuessa koimme tämän 
etelän erämaan kauneuden myös hil-
jaisuudessa, järven tyynessä pinnas-
sa ja sitä ennen auringonlaskun vä-
rittäessä taivaan ennen painumistaan 
puitten latvojen taa.  Kotimatkalla läpi 
pimeiden metsien vaivuin omiin aja-
tuksiini saunan ja järviveden tuoma 
raukeus jäsenissäni, myös mieli ren-
toutuneena ja taas yhtä kokemusta 
rikkaampana.

Sisarten syksyinen virkistysretki Raasin leirialueelle 

Etelän erämaa
Teksti.ja.kuvat:.Helena.Koivisto

Säkylän sisaret Raasissa. 

Raasin leirikirkko, 
ensimmäinen konfir-
maatio 4.8.1983.



V
iime kesä oli ennätyk-
sellisen kuuma Suo-
messa, lämpöä riitti 
keskimäärin joka päi-
vä yli 25 astetta- hiki-

simmät kelit paistateltiin jopa melkein 
+ 40 asteessa. Tämän seurauksena 
myös normaalin peruskoulutuskau-
den fyysinen rankkuus nousi huomat-
tavasti. 

Rankan kesän päätteeksi Säkylän 
sotilaskotiyhdistys tarjosi heinäkuun 
saapumiserän varusmiehille virkistä-
vän viihdeillan, missä esiintyi yksi val-
takunnan suosituimmista tanssiryh-
mistä nimeltä Tigers. Nämä energiset 

naistanssijat toivat vielä sitä menneen 
kesän lämpöä varusmiesten viilene-
viin syysiltoihin ja tekivät parhaansa, 
jotta ilta olisi myös virkistävä koke-
mus. Tässä he myös onnistuivat.

Tigers aloitti illan tiikerimäisellä si-
sääntulolla tanssien Guns and Rosesin 
kappaleen Welcome To The Jung-
le tahdittamana. Tällä pärähti käyn-
tiin hienojen pukujen ja taidokkaiden 
koreografioiden näyttävä esitys. Ylei-
sö oli todella hyvin mukana illan aika-
na ja varmistaakseen tämän, tanssijat 
aktivoivat varusmiehiä karjuntakilpai-
lulla sekä henkilökohtaisilla tanssiesi-
tyksillä heidän joukossa. Jääkäri Panu.
Sarkiola kiteyttääkin varmasti monen 

illan esityksen nähneen varusmiehen 
ajatukset.  

- Tigersin esitys oli todella energi-
nen ja monipuolinen, eritoten asus-
tuksessa oli nähty todella paljon vai-
vaa!” 

Nähtyäni tämän tanssiryhmän esi-
tykset peräti kaksi kertaa tuona ilta-
na, olin todella vaikuttunut heidän 
omistautuneisuudestaan tanssimista 
ja esiintymistä kohtaan. He todellakin 
tiesivät, kuinka taata varusmiehiä täy-
teen ahdetulle sotilaskodille hauska ja 
viihdyttävä ilta. En usko, että kukaan 
panisi pahakseen, jos tuo sama kesän 
lämpö tulisi uudestaan keskellä hyi-
sintä talvea.  

Porin
Tiikerit

saapuivat
Prikaatiin

Teksti:.Iiro.Rautiainen

Kuva:.Lauri.Lehmonen
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Porin Rykmentin - Porin Pri-
kaatin killan alueosastoksi 
otettu Loimaan seutukun-
nan vääpelikerho reissaa ja 

retkeilee mielenkiintoisissa kohteissa. 
Tänä vuonna on käyty Virossa ja tu-
tustuttu siellä mm. kaitseliit- eli suo-
jeluskuntatoimintaan. Toinen hie-
no tutustumismatka tehtiinTurkuun, 
Pansioon Saaristomenen Meripuo-
lustusalueelle, jota esitteli tämän val-
miusyhtymän komentaja, loimaalais-
lähtöinen kommodori Tapio.Maijala. 
Hän suoritti varusmiespalveluksensa 
Porin Prikaatissa ja toimi siellä niin ke-
sävänrikkinä kuin kouluttajankin Ka-
dettikoulun jälkeen. Maijala on alun-
perin rannikkotykistön miehiä, mutta 
tämä aselajihan fuusioitiin merivoi-
mien kanssa. Tällä haavaa kaikki käyt-
tävät myös laivaston asua.

Maijala siirtyy joulukuussa Suo-
men NATO-erityisedustustoon Brys-

seliin apulaissotilasedustajaksi. To-
dettakoon, että puolustusvoimien 
sotilasedustaja on toinen entinen 
“Porilainen”, kenraalimajuri Pertti.
Salminen. Maijala selvitti tulokahveil-
la Saaristomeren Meripuolustusalu-
een tehtäviä. Kyse on valmiusyhty-
mästä, joka on ilmavoimien tapaan 
tarvittavassa puolustusvalmiudessa 
kaiken aikaa. Kyse on sangen teknisis-
tä asioista ja siksi tehtäviä hoidetaan 
pääosin vakinaisen väen voimin.Toki 
varusmiehiäkin on ja he tekevät tär-
keätä työtä. Koulutus alkaa alokkaa-
na ensin Upinniemessä eli Pansioon ei 
oteta lainkaan alokkaita. 

Pansion sotasatamassa ei ollut pai-
kalla tutustumisretken aikaan mui-
ta isoja aluksia kuin Suomen suurin 
ja modernein, äskettäin peruskorjat-
tu öljyntorjunta-alus Halli, jonka val-
tavat öljyntorjuntatehot hämmästyt-
tivät kuulijoita. Pansiosta siirryttiin 

Vääpelikerholaiset 
vetten päällä Teksti.ja.kuvat:.Kari.Nummila

kahdella pienaluksella Korppooseen, 
Gyltön vartiolinnakkeelle, jossa ei ole 
enää varusmiehiä vaan kantahenki-
lökuntaa pitämässä huolta siitä, että 
”saaressa sijaitsevan” Suomen kaup-
pamerenkulun väylät ovat auki kaikis-
sa tilanteissa. Erilaiset valvontalaitteet 
toimivat ja tarvittaessa mm. miinoil-
la turvataan alueemme koskemat-
tomuutta. Vaikka väki onkin siis vä-
hentynyt olennaisesti, systeemi kyllä 
pelaa: Gyltön vartiolinnakkeessa on 
merivalvontakeskus, joka saa jatku-
vasti tilannekuvaa ulkosaarten me-
rivalvontakameroista. Gyltön erikoi-
suus on 300 varusmiehelle tarkoitettu 
luolakasarmi, joka sijaitsee kallion si-
sällä. Siellä on kaikki kunnossa ja tiloja 
voidaan käyttää esim. kurssipaikkana. 
2-kerroksinen luolakasarmi valmis-
tui 1970-luvun alussa kuten sataman 
huoltoluola.
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Joka toinen vuosi järjestettävä 
Okra-näyttely Oripään lento-
kentällä on oiva estradi myös 
Porin Rykmentin - Porin Pri-

kaatin killalle jäsenrekrytointiin, jossa 
hyvällä työllä saadaan aikaan hienoja 
tuloksia: vaikka heinäkuu ei olekaan 
vielä oikeata sadonkorjuuaikaa, ”satoi 
killan jäsenlaariin” raikkaalla ropinalla 
uutta jäsenkuntaa peräti 50 henkeä.  
Päävastuun nelipäiväisen Okran 
kiltainformaatiopisteen vedos-
ta kantoi Loimaan alueosas-
to. Killalla oli oma soppi Porin 
Prikaatin pystyttämällä puolustus-
voimien osastolla. Sopu antoi sijaa, 
ja killan kanssa samalla tontilla esit-
täytyi myös Maanpuolustuskoulutus.  
- Okra on valtava tapahtu-
ma, jossa kyllä kontakteja syn-

tyy helposti yleisön kanssa. Infor-
maatiota jakamalla löytyy uusia 
jäseniä, jotka eivät aina heti ja siinä 
samassa liity. Ison tapahtuman myö-
tä tulee aina ”jälki-ilmoittautuneita”, 
kaikkina päivinä paikalla ollut killan jä-
senvastaava Seppo.Yli-Nissilä.toteaa. 
Sepolle jäsenhankinta on maanpuo-
lustustyön ohella tärkeä asia, jota hän 
muistaa pitää esillä aina sopivan tilai-
suuden tullen. Vuosittain hän hankkii 
useita kymmeniä jäseniä omatoimi-
suudellaan. 

Seppo on vetänyt myös jo kolmes-
sa peräkkäisessä Porin Prikaatin va-
latilaisuudessa pysäköinninvalvontaa 
Loimaan alueosaston nokkamiehe-
nä. Mukana oli elokuussa 17 naista 
ja miestä. Loimaan pojat olivat esitte-
lemässä kiltaa myös Huovinrinteellä, 

Kilta aktiivisena Okrassa 
ja sotilasvalalla
Teksti:.Kari.Nummila.Kuva:.Satu.Reunanen

kun kansa vaelsi valan jälkeen varus-
kuntaan. Virttaan haustausmaalla oli 
juhlallinen seppeleenlasku ennen va-
laa. Prikaatin seppele laskettiin muis-
tomerkille samalla, kun Virttaan kou-
lulaiset laskivat kukat  jokaisen 19:n 
kaatuneen haudalle. Koululaiset joh-
datteli valaan ja sen jälkeen Huovin-
rinteelle kapteeni Jouni.Mäentaus, jo-
ka on myös Virttaan koulun kasvatti.

Kilta teki puheenjohtajansa Timo.
Mäen. johdolla uuden avauksen, kun 
sen kolme jäsentä oli prikaatin muka-
na polkupyörämarssilla Virttaan vala-
paikalle. Mukana oli myös yksi nai-
nen, Orvokki.Rinne.Loimaalta.

KILTA ESITTÄYTYY. Loimaan alueosaston ak-
tiivit esittelivät killan toimintaa sotilasvalal-
la. Valavieraiden ohella killan puheenjohtaja 
Timo Mäki (toinen vas.) tutustui esittelytel-
tan antimiin.
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Porin Rykmentin – Porin Prikaatin 
Killan viimeinen tammenlehvää 

kantanut Kunniajäsen, eversti, pro-
fessori Vilho Tervasmäki on poissa.  
Loimaan Metsämaalta 11.7.1915 al-
kanut ansioitunut sotilaan taival päät-
tyi Kaunialan Sotavammasairaalassa 
lähes päivälleen 95 vuotta myöhem-
min, 15.7.2010.

Vilho Tervasmäen sotilasura al-
koi Metsämaan Suojeluskunnassa v. 
1931.  Varusmiespalveluksensa hän 
suoritti JP 2:ssä v. 1938.  Tätä seu-
rasivat sotien raskaat vuodet isän-
maan puolustuksessa – talvisodassa 
joukkueen johtajana ja komppanian 
päällikkönä JR 14:ssä ja jatkosodassa 
komppanian päällikkönä ja rykmentin 
adjutanttina JR 5:ssä.  Tutuksi tulivat 
Karjalan kannas, Aunus ja Maaselkä.  
Tervasmäki haavoittui kahdesti, Hon-
kaniemellä v. 1940 ja Maaselässä v. 
1942.

Sotien jälkeen Vilho Tervasmäki 
toimi Puolustusvoimissa monissa eri 
tehtävissä, joista mainittakoon Lou-
nais-Suomen Sotilasläänin esikunta-

PORILAISTEN JUURILLA. Killan Turun alueosasto järjesti elokuussa mahdollisuuden tutustua Turun van-
han kasarmialueen pienoismalliin ja alueen historiaan.  Tilaisuuteen osallistui ilahduttavan runsas joukko 
asiasta kiinnostuneita.  Kuvassa osanottajat kuuntelevat pienoismalli-idean isän Kari Savolan selostusta 
alueen historiasta.

päällikön (1966 – 1967) ja Maanpuo-
lustuskurssien johtajan (1967 – 1969) 
virat.  Ura päättyi Sotatalouslaitoksen 
johtajuuteen 1975.

Vilho Tervasmäki osallistui useitten 
sotahistoriaamme käsittelevien teos-
ten kirjoittamiseen ja työskenteli nii-
den toimituskuntien asiantuntijajä-
senenä.  Hän oli myös lukuisten eri 
yhteisöjen pitkäaikainen toimija, jo-
ka palkittiin näistä ansioista lukuisil-
la kunniajäsenyyksillä. Kiltamme val-
tuuskunnan jäsenistä hän oli yksi 
pitkäaikaisimmista.

Vilho Tervasmäki on lausunut kil-
tatoiminnasta seuraavaa: ”Joukko-
osastokillat ovat luonteva informaa-
tiokanava, joka parhaimmillaan pitää 
tehokkaasti yllä ja lujittaa sekä jouk-
ko-osasto- että maanpuolustushen-
keä.” Tähän pitkäaikaisesti tiedo-
tustehtävissä toimineen veteraanin 
sanaan on helppo yhtyä.

Vilho Tervasmäki siunattiin rakas-
tamansa isänmaan multiin Hietanie-
men kappelissa 5.8., jolloin allekirjoit-
taneella on kunnia laskea kiltamme 

viimeisenä tervehdyksenä kukkalaite 
arvostamamme sotilaan arkulle.  Seu-
raavana päivänä maamme vapauden 
puolesta taistelleen kiltaveljemme 
matka päättyi sinne, mistä se lähes 
vuosista aiemmin oli alkanut – Loi-
maan Metsämaalle.

Kunnia – Velvollisuus – Tahto

Kiltaveljeä muistellen
Osmo Suominen

Kiltaveli Vilho Tervasmäki 
on poissa
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Vapaussodassa hän palveli mm. Hä-
meenkyrön komppaniassa Suoden-
niemellä ja Tampereella toimien ryh-
mänjohtajana ja joukkueenjohtajana. 
Sodan jälkeen hän palveli Turussa Po-
rin Rykmentissä joukkueenjohtaja-
na ja yksikön vääpelinä 1920-luvul-
la ja komppanianpäällikkönä vuodet 
1930 - 39. Sotilaan ammattitaitoa ja 
teoreettista ja käytännön osaamistaan 
hän kehitti lukuisilla eri kursseilla ku-
ten jääkärialipäällystön upseerikurs-
silla Kadettikoulussa, Pioneerikou-
lun pioneerikurssilla, Suojeluskuntien 
komppanianpäällikkökurssilla, upsee-
rien hiihtokursseilla Vierumäellä ja 
vielä viimeiseksi Suojeluskuntien pääl-

lystökoulun komentajakurssilla sota-
vuonna 1943. Edellä mainitusta toi-
minnasta näkyy hienosti se, että 1920 
-1930-luvuilla sotaväen keskuudessa 
oltiin hämmästyttävän kaukonäköisiä, 
koska jo silloin oivallettiin armeijassa 
aikuiskoulutuksen merkitys, ja sen oi-
valsi myös Kuiri.

Osallistuessaan Suojeluskuntien 
Päällystökoulun komentajakurssille 
sotavuonna 1943 Kuiri oli jo 46-vuo-
tias, kohtuullisen iäkäs soturi, joka oli 
jo käytännön tehtävissä johtanut mm. 
koko talvisodan ajan komentajana 
hämäläistä JR15:n I pataljoonaa mm. 
Lähteen lohkolla, Summassa ja Vii-
purin itäpuolella Tammisuolla. Jatko-

sotaan Kuiri osallistui aluksi pataljoo-
nan komentajana JR5:ssä Maaselän 
kannaksella 1941 – 1944, ja lopuksi v. 
-44 hänen komentoonsa kuului  JR25 
Karjalan kannaksella.

Kuiri oli Ritari n:o128 ja peruste-
luissa mainittiin, että hän oli jo talvi-
sodassa, Summan ankarissa torjunta-
taisteluissa saavuttanut pelottoman 
soturin ja taitavan johtajan maineen. 
Nyt Perkjärvellä käydyissä kiivais-
sa torjuntataisteluissa hän kunnos-
tautui erityisen merkittävällä tavalla, 
kun hänen johtamansa osasto py-
säytti ylivoimaisen vihollisen hyök-
käyksen kriisivaiheessa puolustuksel-
lemme erittäin tärkeässä maastossa. 

Aikansa tunnetuin Porilainen,

Mannerheim-ristin ritari, 

jääkärieverstiluutnantti 

Auno Johannes Kuiri
Teksti:.Pekka.Kinkku

Auno Kuiri syntyi Tervo-
lan kunnassa Kemijoki-
varressa maanviljelijä-
perheeseen 25.9.1897.
Kuninkaalliseen Preus-
sin Jääkäripataljoonaan 
ja sen Pioneerikomppa-
niaan hän liittyi vuonna 
1916 vain 18-vuotiaana. 
Jääkäripataljoonassa hän 
palveli maailmansodassa 
rivijääkärinä osallistuen 
itärintaman taisteluihin 
muun muassa Misse-
joella, Riianlahdella ja 
Schmardenilla, ja saapui 
jääkärien pääjoukon mu-
kana Vaasaan 25.2.1918.
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Taisteluissa tuhottiin, Kuirin henkilö-
kohtaisesti johtamana, useita viholli-
sen raskaita panssarivaunuja ja lukui-
sia muita vaurioitettiin pahoin.

Sodan jälkeen Kuiri palveli Turus-
sa mm. kaksi vuotta JR6:n eli oman 
prikaatimme perinnejoukon komen-
tajan virassa. Vielä virassa ollessaan 
hän ehti olla pidätettynä kuusi viik-
koa vuonna 1945 asekätkentäjutun 
yhteydessä. Reservissä ollessaan Kui-
ri toimi mm. kolme vuotta Kansallis-
Osake-Pankin Mellilän konttorin joh-
tajana vuosina 1949 - 52 ja pitkään eli 
vuodet 1954 - 1969 Turun Työnan-
tajain yhdistyksen sekä Turun Käsi- ja 
Pienteollisuus yhdistysten toiminnan-
johtajana.

Kuiri oli myös Porin Rykmentin-Po-
rin Prikaatin killan perustajajäsen ja 
sen valtuuskunnan puheenjohtaja pe-
rustamisesta 1959 lähtien aina vuo-
teen 1978 eli kuolemaansa saakka.

Seuraavat tarinat on poimittu v. 
1958 julkaistusta kirjasta ”Kaskuja 
Kuirista”:

Vänrikki Silanterä oli uittamassa 
Kuirin komppanian miehiä uima-

laitoksella Turussa. Rata oli 25 metriä 
pitkä ja se oli uitava edestakaisin. Uin-
tia saapui seuraamaan myös komen-
taja, eversti Polttila, joka katseli levot-
tomana pärskeistä menoa. ”Vänrikki, 
oletteko varma, että miehet kykene-
vät uimaan tuon matkan? Miten tä-
mä tarkistetaan?” Paikalle tuli silloin 
myös komppanian päällikkö Kui-
ri. Hänellä oli vastaus heti valmiina: 
”Herra eversti! Asian tarkistamiseksi 
haravoidaan lopuksi pohja.”

Hetken kuluttua oli Polttilalla ai-
heena huomauttaa: ”Katsokaa-

pas, tuolla on nyt enemmän kuin 
kahdeksan uimaria. Keitä nuo ylimää-
räiset ovat?” ”Herra eversti! He ovat 
altaan pohjalta nousseita viimevuoti-
sia uimareita.” Tällainen oli Kuirin pä-
tevä selitys.

Ilpoisissa oli menneillään eversti 
Polttilan johtama käskynantoharjoi-

tus upseereille. Koko päivä oli ahke-
roitu iltapuhteille asti. Lopuksi muo-
toiltiin tilanteeseen käskyä. Polttila ei 
ollut esityksiin tyytyväinen, osanotta-
jat olivat jo väsyneitä ja kyllästyneitä 
yhä monimutkaisempiin käskynanto-
kaavailuihin. Auno Kuiri seisoi hieman 
etäämmällä ja latasi sieltä riittävän 

kuuluvalla sotaäänellä. ”Mitä käskyä 
tässä enää muuta kuin lyhyesti: Suun-
tana kirkontorni! Joukot parvelle! Vii-
meinen mies, veräjä kiinni!” Harjoitus 
päättyi Polttilan käskystä siihen.

Edessä olivat sotilashautajaiset, joi-
hin rykmentin piti lähettää kun-

niakomppania. Tällaiset tilaisuudet 
olivat 1930-luvulla harvinaisia ja ti-
laisuuteen kuuluvista menoista oltiin 
hieman epätietoisia. Niitä pohdittaes-
sa ei asiasta oikein päästy eteenpäin, 
kuitenkin löytyi Auno Kuirilta pelas-
tava ehdotus: ”Tänne pitää hankkia 
harjoitusruumis, jotta kaikki sujuisi sit-
ten hyvin.”

Talvisodan taisteluiden aikana Kui-
ri toimi pataljoonan komentaja-

na. Vihollinen oli tullut pataljoonan 
oman kaistan ulkopuolelta ja eden-
nyt muutaman miehen voimin myös 
Kuirin oman korsun katolle. Kuiri soit-
ti rykmentin esikuntaan selkeäsanai-
sen pyynnön: ”Lähettäkää erotuo-
mareita: vihollinen hyökkää kaistan 
ulkopuolelta eikä pysähdy, vaikka sitä 
ammutaan.” Selvennykseksi voidaan 
todeta, että rauhanaikaisissa har-
joituksissa ei naapurikaistan puolel-
ta voinut tulla, ja jos joskus niin pääsi 
käymään, niin erotuomarit eli koulut-
tajat korjasivat tilanteen.

Talvisodan aikaan oli rintamalla niin 
kireä tilanne, että Kuiri ei saanut 

kotilomaa oman isänsä hautajaisiin. 
Jatkosodan aikana vuonna 1942 kaa-
tui Auno Kuirin velipoika Matti, joka 
niinikään oli upseeri ja Porilainen. Näi-
hin hautajaisiin Auno sai kotilomaa, ja 
siihen aikaan oli vielä keskustelua per-
heen keskuudessa siitä, että pitäisikö 
Matti haudata sankarihautaan vai oli-
siko sukuhauta parempi. Perheen pii-
rissä oltiin ilmeisesti sitä mieltä, että 
Matti kuuluu haudata sukuhautaan. 
Tässä vaiheessa Auno otti osaa kes-
kusteluun ja sanoi: ”No mikäpäs sii-
nä. Haudataan vaan Matti sukulaisten 
viereen, mutta siinä tapauksessa mi-
nä ehdottomasti haluan, että raken-
netaan kenttäpuhelinyhteys Matin 
haudasta sankarihautaan, jotta Mat-
ti saa jutella poikien kanssa.” Tiettä-
västi Matti haudattiin sankarihautaan.

Ohjesäännöt ja sota ovat kaksi eri 
asiaa, jotka eivät aina osu hyvin 

yhteen. Ihmiskunta ja ohjesäännön 
tekijät eivät yleensä ehdi kulkea sota-
taidon kehityksen rinnalla, ainakaan 

niin syrjässä kuin täällä pohjoisessa 
Suomessa. Myös tasainen maasto ai-
heutti tässä suhteessa ongelmia. 
Ohjesäännön mukaan tietenkin pi-
ti ja niin määräsi myös terve järki, et-
tä pesäkkeet ja korsut piti rakentaa 
kumpareen taakse ja suojaan. Erääs-
sä tarkastuksessa Kuirin miehet saivat 
satikutia siitä, ettei jokainen pesäke ja 
korsu ollut takarinteessä. Niinpä Kui-
ri ilmoittikin puhelimella seuraavasti: 
”Herra eversti,  kyllähän ohjesääntö 
niin määrää, mutta lähettäkää sieltä 
takaa ensin ne kukkulat.”

Kenttäoloissa yleinen siisteys ja 
puhtaus eli kenttähygienia oli 

myös ainainen ongelma ja siihen liit-
tyi myös parranajo. Miehet eivät tah-
toneet ehtiä päivittäin ajella partaan-
sa, kun muitakin kiireitä oli riittämiin. 
Asiasta myös keskusteltiin ja oltiin eri-
mielisiä. Erityisesti hankalaa parran-
ajo tietysti olikin senaikaisilla välineillä 
ja kovilla pakkasilla, jotka yltävät jo-
pa 40 asteisiin saakka. Aikansa erään 
luutnantin kanssa asiasta keskusteltu-
aan Kuiri vihdoin suipisti suunsa kuis-
kaukseen ja veitikka silmäkulmassa 
henkäisi: ”Tulee kauniimpia ruumiita, 
kun parta on ajeltu.”

Edellä kerrotut tarinat ja jutut eivät 
mielestäni anna riittävän selvää kuvaa 
Auno Kuirista. Ne ovat vain, voita-
neen todeta, jäävuoren huippu. Kai-
ken kovan ja karskin ulkokuoren si-
sällä oli ajatteleva ja tunteva ihminen. 
Kuiri oli jääkäri ja Porilainen, sydämel-
tään suuri patriootti ja isänmaanystä-
vä, joka työllään ja elämällään toteutti 
Jääkärimarssin sanat ”Meill armoa ei, 
kotimaata, koko onnemme kalpam-
me kärjessä on.”

Auno Kuiri oli yksi niistä 115 jää-
käristä, jotka 1920 – 30-luvuilla pal-
velivat rykmentissä. He itse ja heidän 
kouluttamansa nuoret miehet tekivät 
tekoja, joita ei voi ylittää tai ohittaa. 
Heidän perintönsä kestävin osa ei ole 
poliittista tai sotilaallista, vaan eettis-
tä. Suomen historian vaiheista vain 
talvisota yltää jääkäriliikkeen rinnal-
le. Jääkäriliike ja talvisota ovat osoitus 
siitä, miten epätasaiseen kamppailuun 
kuolemanhätään joutunut kansamme 
loppujen lopuksi selvisi hengissä Idän 
karhun syleilystä. Siinä syleilyssä enti-
set porilaiset, jääkärit ja reservistä tul-
leet olivat mukana ihmisen osassa, in-
himillisinä olentoina.



34

VAIN  T U RVALLINE N 

LO PP U S I J O IT U S  O N 

MAHD O LLINE N

Säkylä - Älykäs valinta

TH

www.sakyla.fi

Erityisosaamista 
sotilaslakiasioissa.

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

 Vesa Mattila Pentti Laiho Olli-Pekka Lindell
 asianajaja asianajaja, varatuomari  asianajaja, varatuomari                    
 0400-706 615 040-581 4112 0400-826 078

Proteesiasioissa
teitä palvelee

Erikoishammasteknikko 
Juha Nepponen

Väinämöisenkatu 6B, OP-talo
Tiistaina klo 9–17, perjantaina klo 9–12

Muina päivinä tilauksesta Puh. (02) 762 2393

Loimaan Lukko Oy
Turuntie 7, 32200 Loimaa, Puh. (02) 769 2200

ABLOY- valtuutettu A-LAATU-Lukkoliike



35

Keula Bonus jopa 5 %!

www.keula.fi

kann.ilm.1/2 A4sivua.indd   1 19.3.2008   09:17:09

Asiakasomistajuus kannattaa!

keula.fi

www.salo.fi

www.saastopankki.fi

Säästöpankki 
tarjoaa 
hyviä 
vaihtoehtoja 
säästämiseen.
Sanoohan sen jo nimikin.



Tauko
paikalla

www.ts.fi 


