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Kotimaan sarjaa
vai maaotteluita?

S

uomen valtion pyrkiessä saamaan taloutensa taErittäin tärkeitä kokemuksia on saatu suomalaisten kosapainoon joutuu myös Puolustusvoimat leikmentajien ja esikuntaupseereiden toimimisesta eritasoikaamaan menojaan. Kansalaiskeskustelussa on
sissa komentajatehtävissä ja kansainvälissä esikunnissa.
esitetty lukuisia vaihtoehtoja siitä, mistä PuolusMillään muulla tavoin, mukaan lukien kansainväliset hartusvoimien tulisi karsia. Yhtenä vaihtoehtona säästöjen
joitukset, ei vastaavanlaista oppia ja kokemusta ole mahsaamiseksi on nimetty kansainvälinen sotilaallinen kriisindollista hankkia vaativien yhteisoperaatioiden suunnittehallinta. Siihen käytetään vuosittain hieman yli 100 millusta ja johtamisesta osalta. Harjoitus on kuitenkin vain
joonaa euroa, joka on alle kaksi prosenttia puolustusbudharjoitus.
jetista. Ehdottajien mielestä operaatioihin osallistumisen
Kouriintuntuvien oppien saamisen lisäksi selvitämme
kustannukset ovat liian korkeat saavutettuihin tuloksiin ja
operaatioissa yleisen sotilaallisen suorituskykymme suhosallistumisesta saataviin hyötyihin verrattuna.
teessa muihin. Olemmeko ammattimiehiä ja -naisia vai
Arvioitaessa kriisinhallinnan kustannusonko toimintamme ”amatöörien puuhastehokkuutta on palautettava mieleen,
telua”? Mitä enemmän sodan kaltaisissa
miksi sotilaallinen kriisinhallinta on peolosuhteissa toimitaan, sitä paremmin pysKouriintuntuvien oprusteltua; Pelkistetysti Suomi pyrkii sotitytään saamaan kuva sotilaallisesta suorituspien saamisen lisäksi
laallisella kriisinhallinnalla parantamaan
kyvystämme. ISAF-operaatio Afganistanissa
selvitämme operaaturvallisuutta ja auttamaan kriisialueiden
lienee kansainvälisen yhteisön vaativin kriitioissa yleisen sotiihmisiä, tekee osansa kansainvälisistä velsinhallintaoperaatio, jossa kaikki osallistujalaallisen suorituskyvoitteistaan sekä kehittää kotimaan puomaat käyttävät sotilaallisen suorituskykynsä
kymme suhteessa
lustusta.
terävintä kärkeä. Osallistumalla ISAF-opemuihin.
Kriisinhallintaoperaatioihin osallistumiraatioon pääsemme osalliseksi uusimmasta
nen palvelee kotimaan puolustuksen kesotilaallisesta kehityksestä ja pystymme verhittämistä monin tavoin. Lähettämällä joukkoja operaatitaamaan omaa osaamistamme muihin.
oihin saamme arvokkaita kokemuksia toimimisesta lähellä
Puolustuksen kehittämiseksi ja tason mittaamiseksi on
kriisiajan olosuhteita. Lisäksi opimme muilta kansallisuuktärkeää, että osallistumme kriisinhallintaoperaatioihin. Jos
silta hyviä käytänteitä ja toimintamenetelmiä. Saatujen
emme osallistuisi, olisi tilanne samanlainen kuin jääkiekoppien perusteella kehitämme kansalliseen puolustukseen
komaajoukkueella, joka ainoastaan harjoittelisi ja pelaisi
tarkoitettuja sotilaallisia suorituskykyjä. Kokemuksia ja
kotimaan sarjaa. Vain maaotteluiden kautta peli kehittyy
oppia saamme erilaisten varusteiden ja välineiden toimija tulee mitatuksi se, miten joukkue pärjää tosiotteluissa.
vuudesta aina taistelevien joukkojen toimintatapoihin asti.
Porin Prikaatin näkökulmasta tärkeimmät havainnot ovat
olleet suomalaisen jääkärikomppanian käytöstä erilaisissa
tehtävissä. Saatuja havaintoja käytetään suoraan kehitetEversti
täessä kotimaan tehtäviin tarkoitettujen vastaavan tyypPekka Saariaho
pisten komppanioiden kokoonpanoa, varustusta ja toipäätoimittaja
mintamenetelmiä.

”
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Kriisinhallinnasta saatavat
kokemukset hyödyttävät
kotimaan puolustusta

Lessons Learned (LL) on työkalu, toimintatapa ja ajatusmalli, jota hyödyntämällä
kansainvälisestä toiminnasta ja kriisinhallintaoperaatioihin osallistumisesta saadaan
kehitettyä kansallista suorituskykyämme. Erilaisten kokemusten, parhaiden käytäntöjen
ja ”läheltä piti” –tilanteiden keruuta on tehty
Puolustusvoimissa jo vuosia.
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LL-toiminta kriisinhallintaympäristössä aloitettiin v. 2006. Se ei kuitenkaan ottanut tuulta purjeisiinsa siten,
että siitä olisi ollut laajamittaista hyötyä uusien suorituskykyjen luonnissa. Vuonna 2009 Pääesikunta päätti
käynnistää kriisinhallinnan LL-projektin. Käytännön toteuttajaksi käskettiin
Tuusulassa sijaitseva Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus (PVKVK).

LL-toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa järjestelmällinen toiminnan
kehittäminen saatujen kokemusten ja
havaittujen ongelma-alueiden tai hyväksi todettujen käytänteiden kautta.
Järjestelmällisellä ja kattavalla kokemusten ja keräys- ja tallennusjärjestelmällä mahdollistetaan se, että organisaatio ei toista virheitä, vaan ottaa
niistä opiksi. Erityisen suuri tarve LL-

toiminnalle on kriisinhallintaoperaatioissa. Tämä johtuu henkilöstön korkeasta vaihtuvuudesta, mutta myös
organisaation jatkuvasta muuttumisesta operaatioiden aikana.
Tavoitetilassa LL toteutetaan suunnitellusti, järjestelmällisesti ja hallitusti osana puolustusvoimien toimintaa
kaikilla tasoilla. LL-järjestelmä säästää resursseja ja lisää toiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta. Kriisinhallintaoperaatioista saatuja kokemuksia
hyödynnetään tehokkaasti kriisinhallinnan ja kansallisen puolustuksen
suorituskykyjen kehittämisessä. Kokemuksia kerätään niin operaatioiden
valmisteluista, joukkojen keskittämisestä, itse toiminnasta operaatiossa
kuin niiden päättämisestäkin. Perustana on operaatiokohtaisesti eri vaiheisiin suunniteltu raportointi. Kokemuksia kerätään ensisijaisesti toiminnasta

taisteluteknisellä ja taktisella tasolla. Puolustushaarat ja erilliset laitokset vastaavat operatiivisten kokemusten keräämisestä omalta osaltaan ja
Pääesikunta strategisten kokemusten
hyödyntämisestä. Yksinkertaistettuna
LL on väylä sille toiminnalle, jota on
jo pitkään tehty kentällä epävirallisissa yhteyksissä.

Järjestelmän hyödyt on
ulosmittava täysimääräisesti
LL-järjestelmä on ymmärrettävä
käyttäjien ja käytettävän tietojärjestelmän muodostamaksi kokonaisuudeksi. Sen on kyettävä analysoitujen
kokemusten järjestelmälliseen hyödyntämiseen, lisäämään toiminnan
tehokkuutta, säästämään resursseja
sekä lisäämään operaatio- ja henkilöturvallisuutta. Lisäksi järjestelmän on
oltava kansallinen, mutta kansainvälisesti yhteensopiva. Mikäli LL-järjestelmä vastaa yllä oleviin vaatimuksiin,
ovat kriisinhallintaoperaatioista saatavat kokemukset hyödynnettävissä tehokkaasti ja nopeasti joukkojen
suorituskykyjen kehittämiseen myös
kansallisessa puolustuksessa.
Kansallisen puolustuskykymme yhtenä tukijalkana ovat erilaiset jalkaväkikoulutuksen saaneet joukot. Tämän
hetken suurimmassa operaatiossamme ISAF:ssa Afganistanissa merkittävää osaa edustaa juuri jalkaväen
toiminta.
Kriisinhallintaoperaatioista saatavia kokemuksia on kyettävä hyödyntämään entistä paremmin
kotimaan puolustuskyvyn kehittämiseen.

Edelliseen liittyen oivana esimerkkinä voidaan pitää myös Porin Prikaatissa vuosittain koulutettavaa
kansainvälistä yksikköä, eli 1.Jääkärikomppaniaa, jonka koulutuksessa
painotetaan kriisinhallinnassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Koulutukseen
kuuluu yksikön suorituskyvyn mittaus
NATO:n mittarein. Suorituskyvyn mittauksesta saatua palautetta voidaan
LL-järjestelmän kautta tulevaisuudessa hyödyntää kaikkien Suomessa tuotettavien jääkärikomppanioiden koulutuksessa.

Kriisinhallinnan
LL-toiminnan
kehittämisen aikataulu:
• Suunnittelu- ja valmisteluvaihe
marraskuu 2009 – kesäkuu 2010.
• Rakentamisvaihe vuoden 2011
loppuun. Sen aikana koulutetaan
henkilöstöä, laaditaan ohjeistus ja
testataan järjestelmän toimivuus.
• Käyttöönotto kaikissa kriisinhallintaoperaatioissa v. 2012.
• Toiminta laajenee kansalliseksi
2013 alkaen, jonka jälkeen sillä on
suora yhteys tulevaisuuden suorituskykyjen rakentamiseen. Tällöin
jokainen Puolustusvoimissa palveleva henkilö voi tuottaa järjestelmään tietoa tai hyötyä muiden
tuottamasta tiedosta.

Kirjoittaja, kapteeni Pasi Autio palvelee Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen tutkimus- ja kehittämissektorin johtajana. Autio suoritti
varusmiespalveluksen Porin Prikaatissa saapumiserässä 1/92.

Kriha LL-järjestelmän pilotointisuunnitelma
Prosessi
Havainto

Suunnittelu
ja ohjaus

LI

Analysointivaihe
Havaintojen
teko ja tiedon
keräys

Analysointi
-perussyyt
ja ratkaisut

Korjausvaihe
Hyväksyntä
ja tehtävän
anto (LI)

Toimeenpano
ja seuranta

Parempi
suorituskyky

L
LL-tiedon
jako, palaute
(LL-hyväksyntä)

LL-tietopankki
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Pilotointivaihe päättynyt
– kehitystyö jatkuu
Teksti: Matti Vihurila Kuva: Christian Wallin

P

uolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen johtaman Lessons Learned (LL) –projektin
pilotointivaihe päättyi syyskuussa. LL-toiminnan pohjana on v.
2006 alkanut vakiintunut menettelytapa, jota on nyt systemaattisesti lähdetty kehittämään. Oppia ja kokemuksia on haettu niin NATO:n kuin
EU:n sotilaskomponentin LL-toiminnasta.
- Olemme olleet yhteydessä myös
Yhdysvaltain armeijan LL-keskukseen
sekä pohjoismaisiin yhteistyökumppaneihimme, mm. Ruotsiin ja Norjaan, kertoo hankkeen projektipäällikkönä toimiva everstiluutnantti evp.
Christian Wallin. Hänen mukaansa
pilotoinnissa ei tullut esiin suurempia
yllätyksiä. Nykyinen ohjeistus koetaan
toimivana, eikä sitä ole tarpeen muuttaa perusteiltaan. Pilotointi pohjautuu
Afganistanin suomalaisten rauhanturvaajien toimintaan ja sieltä saatuihin
kokemuksiin.
Projektin 2. vaihe päättyy vuodenvaihteessa, jota ennen odotetaan Pääesikunnan suunnitteluosaston päätöstä jatkosta. Se tapahtunee edelleen
kriisinhallintamaailmassa, ja mukaan
otettaneen ISAF:n lisäksi myös muut
suomalaisten kriisinhallintaoperaatiot. Myöhemmin on tarkoitus laajentaa toimintaa myös kotimaahan.
- Tavoitteena on toimia koko puolustusvoimiemme laajuudessa vuoden
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2013 kuluessa, Christian Wallin kertoo.

LL-vastaava jokaiseen
alaorganisaatioon
Hyväksi
havaituista
menettelytavoista tai virheistä oppiminen ei sinällään ole mitään uutta
Puolustusvoimissa. Esimerkiksi kriisinhallintaoperaatioista saatuja hyviä kokemuksia on Porin Prikaatissa
jo pitkään siirretty kotimaan kriisinhallintakoulutukseen. Uutta LL-projektissa on se, että nyt ensimmäistä
kertaa käytössä on tekninen työkalu,
johon saatuja havaintoja voidaan tallentaa, analysoida ja hakea niihin liit-

tyviä lausuntoja ja antaa suosituksia
organisaation eri tasoilla sekä tuottaa
menettelytapamalleja, joilla saavutetaan parempi suorituskyky tai muuten tarkoituksenmukaisempi toiminta.
Wallin korostaa, että tärkeintä järjestelmässä ovat edelleenkin ihmisten itsensä tekemät havainnot ja työ.
- Jokaisella tasolla, myös erillisissä
alaorganisaatioissa, tulisi olla nimettynä oma LL-upseeri tai -vastaava, hän
painottaa.
Nopeimmillaan LL-prosessin kautta
saadut havainnot voidaan jalkauttaa
käytännön toimintaan tunneissa. Esimerkiksi kriisinhallinnassa suorituskykyä parantava tai lisäävä toimenpide
voidaan ottaa käyttöön välittömästi,
mikäli se on kriisinhallintajoukon komentajan päätettävissä oleva asia. Jos
se vaatii ylempien tasojen päätöstä,
käyttöönotto voi kestää päiviä-viikkoja. Christian Wallin odottaa luottavaisena LL-prosessin täysimittaista käynnistämistä ja siitä kansalliseen
puolustukseemme ulosmittavia hyötyjä.
- Odotettavissa on, että jatkossa
esimerkiksi ISAF:n joukko-operaatioihin osallistumisesta saadaan oppeja
ja kokemuksia, jotka ovat hyödynnettävissä kotimaassa niin varusmiehille
kuin palkatulle henkilöstölle annettavassa koulutuksessa ja tietenkin kriisinhallintaympäristössä.

Tyylikkäämpää
käyttöä
vakuutuslaskuillesi.

Laatuelämää laatujoukoille –
täällä myös porilainen viihtyy

Piipahda konttoriimme ja tuo mukanasi
vanha vakuutuslaskusi, niin katsotaan
yhdessä mitä sille voidaan tehdä.
Etua elämään. OP-Pohjolasta.

1,9 miljoonaa
tarinaa
Mikä yhdistää 1,9 miljoonaa suomalaista?
Se on oma osuuskauppa.
S-ryhmän omistajina on jo yli 1,9 miljoonaa
suomalaista. Oma osuuskauppa yhdistää
ja tarjoaa palveluja niin arkeen kuin
elämän suuriin juhlahetkiin.
S-ryhmässä olet hyvässä seurassa.

Asiakasomistajuus kannattaa!

SSO
SUUR-SEUDUN
OSUUSKAUPPA
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Yhteistyö avaintekijä Afganistanin
turvallisuuden parantamisessa

S
8

uomalainen Kriisinhallintajoukko Afganistanissa (SKJA) tekee jatkuvasti työtä
valmentamalla Afganistanin turvallisuusviranomaisia (ANSF), eli armeijaa ja poliiseja
sekä osallistumalla afgaanien johtamien yhteisoperaatioiden suunnitteluun ja toimeenpanoon. Tavoitteena
on tukea Afganistanin hallitusta kapinallisten vastaisessa toiminnassa sekä kehittää turvallisuusviranomaisten
suorituskykyä siten, että he pystyvät

ottamaan vastuun turvallisuudesta.
Suomalaiset OMLT-mentorit valmentavat Afganistanin armeijan upseerien koulutusta aselajikouluissa
sekä toimintaa joukoissa. Tämä suomalainen niin sanottu OMLT-henkilöstö (Operational Mentoring and
Liaison Team) on avainasemassa Pohjois-Afganistanin turvallisuusjoukkojen kehittämisessä. Valmennuksella on
mahdollisuus vaikuttaa henkilöiden
ajatteluun sekä toimintamalleihin ja
näin aikaansaada pysyvä muutos toi-

minnassa. SKJA:n yksiköistä käytännön tasolla yhteistyötä afgaanijoukkojen kanssa tekevät ennen kaikkea
Jääkärikomppania sekä Raivaamisen
Erikoisosasto (REO). Ne osallistuvat
rinta rinnan ANSF:n kanssa yhteisoperaatioihin Pohjois-Afganistanissa.
Yhteistyö kattaa siis koko sotilaselämän kirjon teoriasta ja harjoittelusta
aina yhteisoperaatioiden käytännön
toteuttamiseen kentällä. Osa harjaantumista on, että afganistanilaiset johtavat yhteisoperaatioiden suunnitte-

MENTORIT AVAINASEMASSA.
Suomalaiset OMLT-mentorit valmentavat Afganistanin armeijan
upseerien koulutusta aselajikouluissa sekä toimintaa joukoissa.
Valmennuksella on mahdollisuus
vaikuttaa henkilöiden ajatteluun
sekä toimintamalleihin ja näin aikaansaada pysyvä muutos toiminnassa.

Suomalaiset parantavat
Pohjois-Afganistanin turvallisuutta valmentamalla
turvallisuusjoukkojen upseereita ja osallistumalla
yhteisoperaatioihin

Teksti: Sotilasvirkamies
Janne Salmivaara
Kuva: SKJA

lua ja käytännön toteuttamista sekä
oppivat näin itse ottamaan vastuuta
kaikesta toiminnasta.
Yhteistyö hyödyttää myös suomalaisia: tehtävissä saada arvokasta kokemusta kansallista puolustusta
silmällä pitäen. Useat taistelukosketukset ja taistelut valmistavat johtajia
ja joukkoja ainutlaatuisella tavalla kansallisen puolustuksen tehtäviin. Tehtävissä saatava kokemus toiminnasta
sodan kaltaisissa oloissa ja taistelutilanteissa on mittaamattoman arvo-

kasta henkistä ja taidollista pääomaa.
Samalla on mahdollisuus koetella kaluston, organisaation ja toimintamallien toimivuutta taistelukentän oloissa. Tulokset ovat pääsääntöisesti
olleet positiivisia; sodan ajan kalusto
ja toimintamenetelmät ovat osoittaneet toimivuutensa tiukoissakin paikoissa. Pohjois-Afganistanissa suorat
hyökkäykset ISAF-joukkoja vastaan
ovat vähentyneet ja hallinnon edustajat pystyvät liikkumaan turvallisemmin sellaisillakin alueilla, minne eivät
aiemmin voineet mennä.
Osallistuminen operaatioon tarjoaa myös erinomaisen tilaisuuden kriisinhallintatyön ja –koulutuksen kehittämiseen. Afganistanissa saadut
käytännön kokemukset siirtyvät nopeasti kriisinhallintajoukkojen koulutukseen Porin Prikaatissa. Monet kouluttajat ovat itse olleet Afganistanissa
ja näin koulutukseen tuodaan oikeita kokemuksia ja tilanteita. Tämä helpottaa uuden rotaation valmistautumista operaatioon.

Partneroinnilla pysyviä
tuloksia
Suomalaiset uskovat, että tiiviillä yhteistyöllä tehtävät valmentaminen ja yhteisoperaatiot eli partnerointi tuottaa parhaat tulokset.
- Yhteistoiminta, partnerointi, on
ainoa oikea tapa nostaa Afganistanin turvallisuusviranomaisten tasoa
ja suorituskykyä, SKJA:n komentaja,
everstiluutnantti Petri Kosonen sanoo.
Yhteistyö muiden ISAF-operaation
maiden kanssa on myös arkipäivää.
Pohjois-Afganistanissa pääosa suomalaista kuuluu Ruotsin johtamaan
PRT Mazar-e Sharifiin. Arjessa yhteistyö Ruotsin kanssa ilmenee yhteistoimintana operaatioiden aikana muodossa.
Myös afganistanilaiset uskovat tiiviin yhteistyön olevan paras tapa saada aikaan kestäviä tuloksia. Yhden
suomalaisten toiminta-alueen provinssin, Balkhin poliisin puhemies
Shirjan Dorani totesi jokin aika sitten
pidetyssä kansainvälisessä turvallisuusvastuun siirtoa käsittelevässä kokouksessa, että Balkhin turvallisuustilanne paranee, mutta kansainvälistä
tukea tarvitaan vielä jatkossakin.
- Tulemme edelleen tarvitsemaan
tukea Afganistanin hallinnolta sekä
kansainväliseltä yhteisöltä muun muassa modernien aseiden ja ajoneuvojen muodossa. Mikäli tukipyyntöömme vastataan myönteisesti, niin
kykenemme rakentamaan vahvan, sitoutuneen ja rehellisen poliisilaitoksen, Dorani arvioi.
Kaikkiaan
Pohjois-Afganistanissa ISAF-operaation niin sanotun RC
Northin muodostaa 18 maata: Suomi,
Ruotsi, Saksa, Norja, Armenia, Hollanti, Belgia, USA, Latvia, Makedonia,
Unkari, Albania, Bosnia ja Hertzegovina, Luxemburg, Kroatia, Montenegro, Turkki ja Mongolia.
Suomalais-ruotsalainen PRT MeS
toimii neljän maakunnan alueella, jotka ovat Balkh, Jowzjan, Samangan ja
Sar-e Pul. RC Northin alueseen kuuluu edellisten lisäksi viisi muutakin
maakuntaa: Badakhshan, Baghlan,
Faryab, Kunduz, ja Takhar.
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UNMOGIP-

Suomen pitkäaikaisin
sotilastarkkailijaoperaatio
Teksti ja kuva: Kapt Jorma Koivisto ja Mika Räty

V
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uonna 1949 alkanut UNMOGIP-sotilastarkkailijaoperaatio on toiseksi vanhin YK-operaatio,
ja se toimii Intian ja Pakistanin kiistellyllä raja-alueella Gilgit-Baltistanin, Kashmirin ja Jammun
maakunnissa. Aseistamattomien sotilastarkkailijoiden tehtävänä on valvoa
ja raportoida tapahtumista vuosien
1971 - 72 sodan tulitaukolinjan (Line of Control) tuntumassa. Operaation vahvuus on 44 aseistamatonta
sotilastarkkailijaa ja 85 siviiliä. Suomi
on osallistunut operaatioon vuodesta 1961 lähtien. Ensimmäiset suomalaistarkkailijat aloittivat työnsä operaatiossa 6. lokakuuta v. 1961. Tällä
hetkellä operaatiossa palvelee viisi
suomalaista sotilastarkkailijaa.
Kriisillä on pitkä historia. Vuonna
1947 saavutetun itsenäisyyden jälkeinen kehitys on ollut varsin väkivaltaista. Nuori valtio hajosi pian itsenäistymisen jälkeen muslimienemmistöisiin
Pakistaniin ja Bangladeshiin sekä hinduenemmistöiseen Intiaan. Pakistanin
ja Intian armeijat ovat erittäin suuret
ja molemmilla on myös ydinaseita.
Vaikein tilanne on ollut monietnisessä Kashmirissa, jonka hallinnasta puhkesi sota jo loppuvuodesta 1947. Intia
ja Pakistan sopivat Karachin sopimuksessa heinäkuussa 1949 aselepolinjasta ja sotilastarkkailijoiden tulosta valvomaan sitä.
Toinen sota maiden välillä käytiin
vuonna 1965, jolloin taistelut levisivät
myös Kasmirin alueelle. Tällöin myös
sotilastarkkailijoiden vahvuus kaksinkertaistettiin.

Kolmas sota, toinen UNMOGIP:n
toimikaudella, puhkesi loppuvuodesta
1971. Sen päätyttyä osapuolten asemat olivat hieman muuttuneet alkuperäisistä. Heinäkuussa 1972 osapuolet sopivat uudesta valvontalinjasta
(Line of Control), joka noudatteli pääpiirteittäin Karachin sopimuksen aselepolinjaa.

Operaation mandaatti voimassa toistaiseksi
Intia ei ole enää tammikuun 1972
jälkeen ilmoittanut tulitaukosopimuksen rikkomuksista sotilastarkkailijoille ja on rajoittanut niiden toimintaa alueellaan. Intia kuitenkin tarjoaa
tarkkailijoille muun muassa majoitustiloja. Pakistan tekee valituksia
UNMOGIP:lle tulitaukorikkomuksista. Osapuolet eivät ilmoita sotilastappioistaan. Operaation mandaatti on
voimassa toistaiseksi, ja se voidaan lopettaa vain YK:n turvallisuusneuvoston päätöksellä.
Operaation sotilasesikunta toimii
marras-huhtikuun aikana Pakistanin
puolella Islamabadissa ja touko-lokakuun aikana Intian hallinnoimassa
Kasmirissa Srinagarissa. Siviiliesikunta
toimii ympäri vuoden Islamabadissa.
Operaatiolla on 10 kenttäasemaa sekä yhteysupseeritoimisto Intian Delhissä. Kenttäasemista kuusi on ns.
operatiivisiä asemia (Skardu, Gilgit,
Rawalakot, Domel, Kotli, Bhimber) ja
neljä hallinnollisia-/releasemia (Jammu, Poonch, Rajouri, Sialkot). Hallinnollisilla-/releasemilla on normaalisti
1 - 2 tarkkailijaa ja operatiivisilla ase-

VIIKOITTAINEN VIERAILU.
Sotilastarkkailijat suorittavat kerran viikossa ns. Field
Trip’in Pakistanin armeijan
asemille. Kuvassa oikealla
kirjoittaja, kapteeni Jorma
Koivisto.

milla 2 - 4 tarkkailijaa. Jokaisella asemalla yksi tarkkailijoista toimii asemapäällikkönä vastaten aseman kaikesta
toiminnasta. Raportoidut tapahtumat
tulee olla varmennettu kahden erimaalaisen tarkkailijan toimesta, ja tästä syystä operatiivisilla asemilla tulee
olla vähintään kahta eri kansallisuutta
olevia tarkkailijoita.

Kanaa ja riisiä
Operatiivisten asemien päivärutiinit
muodostuvat ns. Road Recceistä ja
Observation Posteista. Päivä alkaa ns.
morning schedulella klo 8, jolloin asemat ilmoittavat radiolla päivän ohjel-

mansa esikuntaan. Sen jälkeen onkin
aika hypätä ajoneuvoon ja suunnata
tienpäälle määränpäänä Line of Control. Normipäivän pituus on noin kahdeksan tuntia. Kerran viikossa suoritetaan Field Trip Pakistanin armeijan
asemille. Vierailujen tarkoituksena on
pysyä ajan tasalla mm. heidän ryhmityksestään valvontalinjan läheisyydessä. Päivä päättyy ns. evening scheduleen klo 17, jolloin asemat ilmoittavat
päivän toteutuneen ohjelman esikuntaan. Tarkkailijoiden lisäksi operatiivisilla asemilla on kolme Pakistanin
armeijan sotilasta ajoneuvojen kuljettajina, siivoja sekä kokki huolehtimassa tarkkailijoiden ravinnon saannista.

Ruuan taso vaihtelee, mutta varmuudella vuoden palveluksen jälkeen ei
ensimmäisenä tule ikävä kanaa ja riisiä! Hallinnolliset-/releasemat ottavat
viestejä vastaan partioilta ja välittävät
ne esikuntaan sekä hoitavat muodollisuuksia paikallisviranomaisten kanssa kuten mm. rajanylitykset.

Huikaisevat maisemat
Rauhanturvaaminen ei koskaan ole
riskitöntä. Pakistanissa terrorismin uhka itsemurhapommittajien yms. muodossa on suuri. Myös liikenne ja eritoten maasto aiheuttavat suurehkon
riskin, sillä tiet ovat kapeita ja varsin-

kin pohjoisessa rotkot satoja metrejä
syviä. Kolarin, maanvyöryn tai muun
syyn aiheuttaman tieltäsuistumisen
jälkeistä elämää ei ole. Viime vuosina tarkkailijat ovat onneksi kuitenkin
välttyneet tappioilta.
Vastapainona riskeille maisemat
varsinkin Gilgitissä ja Skardussa ovat
upeat, alle 6 km korkeita vuoria ei
juurikaan ole, mutta reilut 8 km huippuja löytyy tasaisen varmasti. Mikäli
keliolosuhteet antavat myöden, Skardun alueella voi saada näkökenttäänsä esim. maailman toiseksi korkeimman vuoren K2:n.
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Lastensuojelutyöstä rauhanturvaajien sosiaalikuraattoriksi

Kolmas kerta sanoi
toden Sanna-Kaisalle

EI JÄNNITÄ. Porin Prikaatin
uusi kansainvälisten asioiden
sosiaalikuraattori Sanna-Kaisa
Lehto-Mäkelä vakuuttaa, ettei
siirtyminen lastensuojelupuolelta sotilaiden pariin ole missään vaiheessa jännittänyt.

Teksti ja kuva: Asko Tanhuanpää

Heinäkuun lopulla Porin
Prikaatin kansainvälisen
sosiaalikuraattorin tehtävän vastaanottanut Sanna-Kaisa Lehto-Mäkelä
vakuuttaa, ettei pelota,
ei edes jännitä. LehtoMäkelä sanoo, että siirtyminen siviilimaailman
lastensuojelutehtävistä
sotilaiden pariin on sujunut kaikin puolin kivuttomasti.
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- Siviilin ei onneksi tarvitse välittää
armeijan hierarkiasta. Minun silmissäni on ihan sama, millaiset merkit on
kauluksessa. Töitä tehdään yhdessä,
on arvo mikä tahansa, Lehto-Mäkelä naurahtaa.
Rauman kupeessa, nykyisin Raumaan kuuluvassa Kodisjoen kylässä
asuvalle valtiotieteen maisterille työpaikka Porin Prikaatissa aukeni kolmannella yrittämällä eli vanha viisaus
toden sanovasta kolmannesta kerrasta piti hänen kohdallaan täydellisesti kutinsa. Kun kansainvälisen sosiaalikuraattorin virka perustettiin, tulivat
hakupaperit takaisin kiitosten kera.
Toisella yrittämällä tuli sitten jo kutsu
haastatteluun.
- Yllätys oli iso, kun majuri Kari Toivonen kesäkuussa soitti ja kysyi vieläkö sosiaalikuraattorin työ kiinnostaa.

Päätös syntyi sitten lopulta hyvinkin
äkkiä.
Lehto-Mäkelä ei ole huolissaan
edes siitä, että hän on kahden vuoden
sisään jo kolmas kansainvälisen sosiaalikuraattorin virkaa hoitanut henkilö. Edeltäjien lähdölle oli nimittäin hyvinkin luonnollinen selitys.
- Molemmat halusivat lähemmäksi kotiseutuaan. Kodisjoelta pääsee
Huovinrinteelle vajaassa tunnissa, joten siinä mielessä minulla ei pitäisi olla sopeutumisvaikeuksia, hän miettii.

Päivät eivät ole
veljiä keskenään
Muutaman kuukauden kokemus on
osoittanut Sanna-Kaisa Lehto-Mäkelälle, että päivät töissä eivät ole veljiä
keskenään, kaukana siitä.

- Monipuolinen, todella monipuolinen, siinä tehtäväkenttä tiivistettynä.
- Rauhanturvaajan sosiaalityö kattaa kaiken, mitä maailmalla töitä tekevät sotilaat tarvitsevat psykologisesta tuesta melkein mihin vaan,
myös stressiin ja masennukseen. Puhumisen tarvetta varmasti löytyy. Alkuvaiheessa minulta on kysytty erityisen paljon vakuutuksiin liittyvistä
asioista, Lehto-Mäkelä kertoo.
Kansainvälinen
sosiaalikuraattori
osallistuu myös rauhanturvaajien rekrytointikoulutukseen samoin kuin heidän
kotiuttamiskoulutukseensakin.
Toistaiseksi Lehto-Mäkelä on ehtinyt
jo mukaan Atalanta-operaation purkutilaisuuteen.
- Lokakuun lopulla järjestetään
Huovinrinteellä ensimmäinen minun
luotsaamani kotiutuskoulutus Afganistanista palaaville. Niissä tilaisuuksissa yksi tärkeistä yhteistyökumppaneista on myös Rauhanturvaajaliitto,
kertoo Lehto-Mäkelä.

Afganistaniin, jos
lähteä täytyy
Porin Prikaatissa on jo lähdetty
suunnittelemaan kansainvälisen sosiaalikuraattorin tutustumismatkaa Afganistaniin, kentällä palvelevien rauhanturvaajien pariin. Sanna-Kaisa
Lehto-Mäkelä vakuuttaa, ettei sekään
jännitä.
- Minä olen täällä rauhanturvaajia
varten ja olen valmis menemään, tekemään ja jopa muuntautumaan jos
tehtävä sitä vaatii. Ennen Afganistaniin lähtöä täytyy vaan tehdä kotiin
viiden litran kattilallinen makkarasoppaa ja katsoa lasten vaatteet viikoksi eteenpäin kuntoon, Lehto-Mäkelä
naurahtaa.
Sanna-Kaisa Lehto-Mäkelän kotijoukkoihin Kodisjoella kuuluu metsäkoneenkuljettajana työskentelevän
aviomiehen lisäksi kaksi alle kouluikäistä tytärtä. Vapaa-aikanaan Lehto-Mäkelä johtaa puhetta Kodisjoen
Taideyhdistyksessä ja on muutenkin
aktiivinen järjestöihminen. Hän on lisäksi mukana MLL:n paikallisosaston
ja Kodisjoen saarnahuonekunnan johtoryhmissä.
- Jos ylimääräistä aikaa jää, niin se
käytetään käsitöiden tekemiseen, hän
paljastaa.

Säästöpankki
tarjoaa
hyviä vaihtoehtoja
säästämiseen.
Sanoohan
sen jo nimikin.
www.saastopankki.fi
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Veikko Väinö Ilmarikin saa tavallaan kiittää syntymästään Porin Prikaatia:

Armeija muutti elämän suunnan
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Asko Tanhuanpää ja Ruusa Vanhasen kotialbumi

Ruusa Vanhanen tuskin
aavisti, mihin päätös armeijaan lähtemisestä tulisi
hänet vielä viemään - vuosien saatossa sen kautta
on tullut avomies, kokemus maailmanrauhan turvaamisesta Afganistanissa
ja Kosovossa, välillisesti
jopa uusi ammatti ja mikä
tärkeintä, Veikko Väinö Ilmari.
14

Veikko Väinö Ilmari Koskinen, ikää
rapiat kaksi ja puoli kuukautta, kellii peräti tyytyväisen oloisena äitinsä
sylissä tamperelaisessa ravintolassa.
Tyytyväisenä ja yhtä lailla autuaan tietämättä maailman pahuudesta. Nuoren miehen katse etsii vielä ”verkkoa”, äidin antama tuttipullo saa
silmäluomet painumaan kiinni.
Äiti, Ruusa Vanhanen, 37, sanoo hymyssä suin, että se paikka oli
Huovinrinne, missä Veikon syntysanat aikanaan lausuttiin. Sanojen sisältöä Ruusa ei paljasta, mutta voisi olla vaikka niin, että Mikko Koskinen
kuiskasi tyttöystävänsä korvaan esimerkiksi sanat ”rakastan sinua”.
Elettiin vuotta 2001, vasta Huovinrinteellä vapaaehtoisen varusmiespalveluksensa päättänyt Ruusa työsken-

teli Porin Prikaatissa Mikon tapaan
ylikersanttina vuoden sopimuksella.
- Meitä ylikersantteja oli siihen aikaan paljon ja joukkuehenki tietysti
huipussaan. Asuimme koko porukka
”minkkitarhalla”. Minun kanssani samassa komppaniassa työskenteli Nenosen Minna ja viestikomppaniassakin oli pari naispuolista ylikeppiä,
Vanhanen muistaa.

”En etsinyt
väärinkohtelua”
Palataan ajassa vielä vuosi taaksepäin, Ruusa Vanhasen varusmiesaikaan.
- Armeija oli jostain syystä vain aina kiehtonut, kuten rauhanturvatehtävätkin. Ukki on veteraani ja toinen-

PIENI ”PORILAINEN”. Kahden ja
puolen kuukauden ikäisen Veikko Koskisen symboliset syntysanat on äitinsä Ruusa Vanhasen
mukaan lausuttu Porin Prikaatin
”minkkitarhassa”.

kin isoisäni oli, siinä ehkä yksi selitys
palvelukseen lähtemiseen.
- Porin Prikaatiin hain valmiusjoukkokoulutuksen takia, hän kertoo.
Siihen aikaan, vuonna 2000, Ruusa
harrasti vielä suunnistusta kansallisella
tasolla, joten pääsykokeisiin sisältynyt
Cooperin testikään ei teettänyt minkäänlaisia vaikeuksia.
- En ole luonteeltani sellainen, että
lähtisin mihinkään tieten tahtoen etsimään väärinkohtelua. Tärkeintä oli
selvitä eteenpäin päivä kerrallaan, selvitä siinä kuin muutkin. Vaikeinta oli
silloin, kun joutui vetämään fysiikan
ihan äärirajoille. Kunto ja voima ovat
kuitenkin ihan eri juttu.
- Jätkät heittivät aina välillä, että
vapaaehtoisina palvelukseen astuneiden naisten pitäisi olla vapaaehtoisia
kaikessa, kuten nyt esimerkiksi roskapussien viemisessä.
- Ihmeen hyvin minä sinne sopeuduin. En sitten tiedä, tapahtuiko vuoden mittaan jotain taantumista, naurahtaa Vanhanen.

keakosken Ari vetivät valmiusjoukkokoulutusta.
- James Mashiri jäi puolestaan mieleen siitä, että hän ryömi nopeammin kuin kukaan meistä varusmiehistä juoksi. Ja mehän juoksimme koko
ajan. Itseltäni revähti kerran takareisi, mutta koko homma ei sentään onneksi katkennut siihen.

”Oppi tuntemaan itsensä
paremmin”
Varusmiespalveluksen ja sopimussotilaana vietetyn vuoden jälkeen
Ruusa Vanhanen aloitti maantiedon
opettajan työt Orivedellä, kunnes
vuonna 2004 edessä oli pikainen lähtö neljäksitoista ja puoleksi kuukaudeksi Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin.
- Meitä lähti sinne kasa tyttöjä rosvoroottorina, kun ruotsalaiset cimicnaiset lopettivat.
- Seuraava keikka oli edessä sitten
2007 Kosovoon. Palvelin kaikkineen
14 kuukautta isr-joukkueessa eli tiedustelutehtävissä, Vanhanen selvittää.
Rauhanturvakokemusta parin reissun verran on myös avomiehellä Mikko Koskisella. Bosnian ja Kosovon

jälkeen hän oli vielä mukana ensimmäisessä Suomen kokoamassa EU:n
valmiusjoukossa.
- Rauhanturvatehtävissä oppi ainakin tuntemaan itsensä paremmin niin
hyvässä kuin pahassakin. Minusta parasta maailmalla oli se, että sai tehdä
töitä erilaisten ihmisten kanssa. Kabulissa paikalliset eivät tahtoneet ensi alkuun ollenkaan ymmärtää, että lyhyttukkainen suomalainen sotilas onkin
nainen.
Ruusa Vanhanen palasi vielä Kabulista opettajaksi Orivedelle, mutta Kosovon jälkeen tie vei samaan paikkaan
Mikon kanssa eli poliisikouluun Tampereelle. Poliisiksi hän valmistui viime
vuodenvaihteessa.
- Jos en olisi lähtenyt armeijaan, tekisin tälläkin hetkellä mitä ilmeisimmin opettajan töitä jossain Helsingissä. Kyllä asia on niin, että armeija
muutti elämän suunnan aika lailla täydellisesti, Vanhanen myöntää.

OPETTAJASTA ALOKKAAKSI.
Alokas Ruusa Vanhanen kenttälounasta nauttimassa. Vanhasen
nykyinen sotilasarvo on reservin
ylikersantti.

”Ei siinä ollut mitään
outoa”
Ruusa Vanhanen oli varusmiespalvelukseen astuessaan jo 26-vuotias,
valmis filosofian maisteri.
- Graduni sain ulos edellisenä iltana ennen inttiin lähtemistä, hän paljastaa.
- Moni ihmetteli varsinkin alokasaikana, mitä minä oikein siellä teen,
mutta minusta siinä ei ollut mitään
outoa.
Kysymykseen varusmieskauden aikaisista esimiehistä Vanhanen sanoo
tarvitsevansa hetken miettimisaikaa.
Kovin pitkään ei kuitenkaan mene
ennen kuin hän saa puristettua ulos
muutaman nimen.
- Levanderin Kimmo oli komppanianpäällikkö alokasaikana ja Leinosen
Kalle linjanjohtaja aliupseerikoulussa.
Koulun johtaja oli puolestaan Erkki
Lehmus ja Kohtasen Antti sekä Kor-

15

RG 32 M TPV - järeää
kriisinhallintakalustoa
Teksti: Antti Muhonen Kuvat: Antti Muhonen ja Pasi Vuorinen

K

okonaismassaltaan 9 500 kg
painava RG 32 M TPV -partioajoneuvo on vaikuttavan näköinen kriisinhallinnan työkalu. Se poikkeaa melkoisesti
tavallisista, rauhanturvaamisessakin
käytetyistä maastoautoista, kuten
Land Rover Defenderistä tai Toyota
Landcruiserista.
Afganistanin
NATO-johtoisessa
ISAF-operaatiosssa
kriisinhallinnan
riskit ovat osoittautuneet vakaviksi,
ja kriisinhallintajoukkoja vastaan on
hyökätty aktiivisesti. Erityisen vaarallisia ovat tienvarsipommit, jotka on
rakennettu sekalaisesta räjähtävästä
materiaalista (IED, Improvised Explosive Device).

Suomalaiset ovat toimineet suhteellisen rauhallisessa Afganistanin
pohjoisosassa, mutta sielläkin hyökkäykset ovat lisääntyneet eikä tappioiltakaan ole vältytty.

Sotilasuran kohokohta
Yliluutnantti Pasi Vuorinen ja yliluutnantti Jani Karlsson ovat kumpikin palvelleet joukkueenjohtajina
Afganistanissa. Kenttäkokemus, taistelukokemukset, omat johtajakyvyt ja
joukon suorituskyky ovat asioita, jotka he nostavat esiin kriisinhallintatehtävänsä parhaana antina.
- Kriisinhallintapalvelus vaativassa
ISAF-operaatiossa on ehdottomasti

JÄÄKÄRIPERHEEN LEPOHETKI. Majoittuminen jopa 12 vuorokautta kestäneillä partioretkillä tapahtui lämpönaamioverkon alla.
- Olimme yhtä suurta perhettä sotilasarvoon, ikään tai mihinkään
muuhun seikkaan katsomatta. Jääkäriperheen levätessä vartiomiehet tähystivät herkeämättä kiikareilla maastoa ja takasivat
muiden unien turvallisuuden, Pasi Vuorinen kertoo.
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sotilasurani tähänastinen kohokohta,
vastikään Afganistanista kotiutunut
kokenut jalkaväkikouluttaja Pasi Vuorinen vakuuttaa.
Erossaolo perheestä, kotirintaman
jaksaminen ja omaisten jatkuva huoli ulkomaan tapahtumista ovat Vuorisen listaamia negatiivisia asioita.

Teräslevykori suojasi
räjähdyksessä
RG:n kestävyys ja suojaominaisuudet joutuivat todelliseen testiin yliluutnantti Vuorisen johtaman ajoneuvon ajaessa peltojen ympäröimällä
hiekkatiellä tienvarsipommiin. Normaalissa partiointitehtävässä Pasi XA-

203-kuljetuspanssariajoneuvo eteni
joukkueen kärjessä ja RG sen perässä.
Yhtäkkiä Vuorisen auton alla räjähti.
- Hirvittävä kajaus, kuvailee Vuorinen tapahtunutta.
Pasi oli edennyt tienvarsipommin
ohi, ja raideleveydeltään kapeamman
partioajoneuvon rengas osui tienvarsipommiin. Painolaukaisimella (PP,
Pressure Plate) varustetun pommin
räjähdyksen voimasta ajoneuvon oikea takarengas sinkoutui irti ja yhtenäinen teräslevykori vääntyi, mutta ei
rikkoutunut. Ajoneuvossa ollut materiaali kuten Jerry-kannut painuivat kasaan.
- Ajoneuvon antama suoja ja hyvät suojavarusteet, mm. turvavyöt,
kypärä ja kuulonsuojaimet pelastivat henkilöstön isommilta vaurioilta.
Lääkintäketjun asianmukaisissa tarkastuksissa keneltäkään ei löytynyt
merkittäviä vammoja. Valtavan tärskyn aiheuttamaa niska- ja selkäkipua
kärsi moni vielä pitkään, summaa Pasi Vuorinen.

SUOJAA JA LIIKKUVUUTTA. Pienemmän kokonsa ja riittävän maavaransa ansiosta RG:llä partiointi onnistuu sielläkin, minne Pasilla ei pääse. Kuvassa yliluutnantit Jani Karlsson (vas.) ja Pasi Vuorinen.
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Porilaisen
päiväkirja
Porin Prikaatiin siirtyneet
Reservistä
Sosiaalikuraattori
Sanna-Kaisa Lehto-Mäkelä.25.7.2011
Kersantti
Joonas Suominen...............31.7.2011
Luutnantti
Patrik Lindberg....................5.9.2011
Luutnantti
Ville Nykänen......................5.9.2011
Luutnantti
Antti-Ilari Söderholm...........5.9.2011
Luutnantti
Tuukka Hämäläinen.............5.9.2011
Luutnantti

Anni Nummela...............5.9.2011
Luutnantti
Mika Suokas...................5.9.2011
Luutnantti
Vili Virtanen....................5.9.2011
Toimistosihteeri
Mirka Kivimäki..............12.9.2011
Kersantti
Ilkka Pärnä....................13.9.2011
Varastomies
Harry Viita....................23.9.2011
Luutnantti
Veli-Pekka Tikkanen ....1.10.2011

18

Viestirykmentistä
Insinöörikapteeni
Jukka Karttunen.................1.10.2011
Maanpuolustuskorkeakoulusta
Kapteeni
Ville Valkeinen.....................1.9.2011
Jääkäriprikaatista
Yliluutnantti
Mikko Keskievari.................1.8.2011
Kainuun Prikaatista
Yliluutnantti
Jussi Viitanen.......................1.8.2011

Porin Prikaatista siirtyneet
Puolustusvoimien Teknilliseen
Tutkimuslaitokseen
Kapteeni
Vesa Kankare.......................1.9.2011

Reserviin
Kapteeni
Timo Lehtonen....................1.8.2011
Kapteeni
Soini Valtonen.....................1.8.2011
Insinöörimajuri
Jorma Latvajärvi...................1.8.2011
Vääpeli
Pasi Aaltonen.......................1.8.2011
Tiedottaja
Juha Miettinen.....................1.8.2011
Atk-tukihenkilö
Ville Ruusela........................1.8.2011
Luutnantti
Ilkka Tuomisto.....................1.9.2011
Kersantti
Samuli Viljanen....................5.9.2011
Luutnantti
Lassi Kuusisto....................11.9.2011
Varastonhoitaja
Petri Paavola......................3.10.2011
Ylikersantti
Jesse Mäkinen.................16.10.2011

Pohjois-Karjalan Prikaatiin
Luutnantti
Essi Silfver..........................25.8.2011
Sotilaslääketieteen Keskukseen
Yliluutnantti
Juha Seppä..........................1.8.2011

Klapia, rankaa ja
koivukuitua Säkylässä.
Tarvittaessa kotiin tuotuna.
Juha Rantanen
050 3302501

3.0323.3CN
swisstool
suomen
puolustusvoimat
Naton varastonumero: 5110-12-369-9661

Puolustusvoimat ja Nato luottavat
Victorinoxin laatuun. Uniikki SwissTool
auttaa sinuakin selviytymään jokaisesta
haasteesta ongelmitta ja tyylillä.

ERIKOISTARJOUS SÄRMILLE TAISTELIJOILLE SUORAAN MAAHANTUOJALTA!
Et tarvitse useaa kiiltävää kaulanappulaa
saadaksesi PV:n käyttämää monitoimityökalua
näppeihisi. Tarjoammekin jokaiselle varusmiehelle omaa mustaksi oksidoitua Military
SwissToolia erikoishintaan omalla sukunimelläsi, saapumiserälläsi ja vaikka koulutushaaramerkilläsi! Toimitamme valmiit SwissToolit
suoraan Prikaatiin rahtivapaasti. Uudenlainen
”kurssipuukko” ja luotettava apumies metsään
vuodelle 2011. Niputtakaa tilaukset mielellään
vaikka joukkueittain, niin koko porukka saa
työkalut samaan aikaan.

Kaiverrettu, mustaksi oksidioitu
3.0323.3CN SwissTool
89 euroa/taistelija (ovh. 159 euroa)

Tilaus ja lisätiedot sähköpostilla
osoitteesta nexet@nexet.fi tai
puhelimitse 02-2760242.
Huomioitavaa:
Nimilista tilaajista ja työkaluun
kaiverrettava nimi ja halutessa sotilasarvo
Koulutushaaramerkki mielellään valmiiksi
mustavalkoisena ja painokelpoisena
(yksikön päällikkö osaa varmasti auttaa)
Saapumiserä
(halutessasi sen työkaluun näkyviin)
Ilmoittakaa toimitusosoite prikaatiin
Maksu viitesiirrolla,
jokainen voi maksaa erikseen!
Toimitusaika tilauksesta noin kaksi viikkoa
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Afganistan-näyttely kiinnosti
Säkylän sotilaskodissa
Teksti ja kuva: Markus Malila

Säkylän sotilaskodissa 24.8.
avattu Marko Laukkasen ja Virpi Ekmanin Afganistan-aiheinen
valokuva- ja maalausnäyttely sai
Huovinrinteellä hyvän vastaanoton. Noin viiden viikon aikana
näyttelyn teoksia näkivät mm.
tuhannet valavieraat ja vieraskirjaankin asti nimensä kirjoitti noin
300 katsojaa.
Rauhanturvaajien kotikentältä
Huovinrinteeltä välittyi Laukkasen näkemys Afganistanista palveluspaikkana aivan erityisessä
valossa. Säkylän sotilaskodin karut betoniseinät tukivat näyttelyn
kokonaisvaikutelmaa hienosti ja
on mahdollista, että tilaa käytetään valokuvataiteen esittelyyn
myös vastaisuudessa.

Tutustu Porilainen-lehden lukijatutkimukseen verkossa
www.puolustusvoimat.fi/porpr
Säkyläläisen opiskelijan Satu Reunasen tekemään lukijatutkimukseen vastasi runsaat
200 lehden säännöllistä lukijaa.

Vaivattomia ekotekoja
www.biolan.fi
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ONKO MURHEITA? Varuskuntia kiertäessään apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja valvoo erityisesti hyvän hallinnon yleisperiaatteiden toteutumista. Kahdenkeskisten tapaamisten ohella hän pyrkii myös vapaamuotoisempaan ajatustenvaihtoon
sotilaiden kanssa. Kuvan varusmiehet kertoivat Pajuojalle, ettei
heillä ole varusmiespalvelukseen liittyviä murheita.

Läppärien ja kännyköiden
käyttö tuo varusmiehet oikeusasiamiehen puheille
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

E

duskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja suoritti tarkastuksen Porin Prikaatissa
syyskuussa. Varuskuntia kiertäessään
apulaisoikeusasiamies seuraa erityisesti sitä, miten hyvän hallinnon yleisperiaatteet toteutuvat eri paikoissa.
Yhdenvertaisuus on asia, joka puhuttaa monesti. Varusmiehet ovat
varsin tietoisia, myös kokemuksen
kautta, tasapuolisesta kohtelusta ja
edellyttävät sitä varusmiespalvelukselta. Kännyköiden ja läppäreiden
käyttöön liittyvät ohjeet ja rajoitukset
nousevat keskusteluissa esiin varsinkin, jos ohjeistus ei ole joukko-osastossa yhdenmukainen. Edellisessä tar-

kastuskohteessa
Tykistöprikaatissa
asiasta oli annettu selkeät ohjeet.
Toinen varusmiehiä hiertävä asia on
palvelukseen liittyvät ennakko-odotukset ja niiden täyttyminen. Nuoret
ovat oppineet mm. lukiossa runsaaseen valintamahdollisuuteen, ja toisaalta joukko-osastojen ennakkoinfot
tulevan varusmiespalveluksen tarjoamista valintamahdollisuuksista antavat ehkä hieman harhaanjohtavan
kuvan tulevasta palveluksesta.
- Tästä saattaa olla seurauksena ylisuuret odotukset. Mikäli ensimmäinen, toinen eikä kolmaskaan vaihtoehto toteudu, varusmies saattaa
turhautua. Etukäteisinfoissa olisi syy-

tä selkeästi tuoda esille, että varusmiehen oma halukkuus pyritään ottamaan huomioon, mutta lopullisen
valinnan sanelee puolustusvoimien
koulutustarve, Pajuoja tuumii.
Puolustusvoimat on suurten uudistusten ja muutosten edessä. Jussi Pajuojan mukaaan muutokseen liittyvät
murheet eivät ole suoranaisesti tulleet
esille tarkastuksissa.
- Ehkä taannoiseen palkanmaksun
ongelmiin reagoinnissa oli joissakin
paikoissa nähtävissä käynnissä olevan
puolustusvoimauudistuksen tuoma lisäpanos, Pajuoja sanoo.
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Sotilasvalalla ennätysy
Teksti: Matti Vihurila Kuvat: Timo Hautamäki

L

ähes 7 000 katsojaan yltänyt yleisö seurasi heinäkuun saapumiserän sotilasvalaa Alastaron moottoriradalla elokuun
lopulla. Valan kaavan esiluki sotaveteraani Kaino Hurri (kuva vasemmalla) seurassaan paraatijoukkoja komentanut Porin Prikaatin esikuntapäällikkö, eversti Pekka Saariaho (vas.)
ja tilaisuuden juontajana toiminut yliluutnantti
Lotta Kotkasaari. Perinteiseen tapaan valapäivän juhlallisuudet aloitettiin laskemalla seppele Virttaan sankarihaudalle. Valan vannomisen
jälkeen Virttaan oma poika, uunituore jääkäri
Juha Mäentaus käytti puheenvuoron ikäluokkansa puolesta (kuva oikealla ylhäällä).
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yleisö

Jääkäri
Juha Mäentauksen
puhe sotilasvalalla
26.8.2011
”Kunnioitetut sotiemme veteraanit,
arvoisa valayleisö, palvelustoverit, Porilaiset,
Olin aiemmin tänään laskemassa
seppelettä kotikyläni Virttaan sankarihaudalle, missä lepää niin talvi- kuin
jatkosodassakin kaatuneita suomalaisia sotilaista. He uhrasivat isänmaamme puolesta kaikkein kalleimpansa,
oman henkensä – monet meidän ikäisinä. Saapumiseräni puolesta haluan
esittää kunnioittavat kiitokset veteraanisukupolven edustajille tekemistänne uhrauksista. Sotilasvalamme
myötä liitymme nyt siihen ketjuun,
jossa jokainen ikäryhmä vuorollaan
on lupautunut taistelemaan teidän
lahjoittamanne itsenäisyyden puolesta.
Heinäkuun saapumiserän aseveljet, olemme edenneet ensimmäisten
päivien hämmästyksistä tähän valapäivään, kun olemme nyt jääkäreitä,
pioneereja ja viestimiehiä. Tässä ajassa olemme sopeutuneet sotilaalliseen
kuriin ja järjestykseen, jotka ovat sotilaskoulutuksen perusta. Koulutuksessa olemme siirtyneet oppitunneilta maastoon ja fyysisesti rankempiin
suorituksiin. Hiki on virrannut ja töitä on tehty kovasti, joten suoritusten

jälkeen jokainen on varmasti ollut väsynyt. Ylitsepääsemätöntä koulutuksen ei pitäisi olla kenellekään, kaikki
on loppujen lopuksi kiinni vain ja ainoastaan oikeasta asenteesta. Kiitos
siitä, että olemme nyt tässä, kuuluu
myös omaisillemme, jotka ovat tukeneet meitä monin eri tavoin.
Lopuksi kunnianosoituksena sotiemme veteraaneille, jotka mahdollistivat sen, että voimme ny vannoa
sotilasvalamme suomalaisina itsenäiselle Suomelle, haluan lausua edesmenneen jalkaväenkenraalin Adolf
Ehrnroothin sanat: ”Suomi on hyvä
maa. Se on paras meille suomalaisille.
Se on puolustamisen arvoinen maa ja
sen ainoa puolustaja on Suomen oma
kansa”. Tämä olkoon ohjenuorana
myös meille tulevina sotilaina.
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Komentajan kynästä
len kuluja on karsittava sieltä missä se
on tehtävissä nopeasti. Tällaisia ovat
muun muassa asevelvollisten koulutus ja muu päivittäinen toiminta varuskunnissa. Sen sijaan uuden sotavarustuksen hankintasuunnitelmien
supistaminen vie sopimusten sitovuudesta johtuen vuosia eikä välttämättä
tuo mittavia säästöjä silloinkaan. Puolustuskykyyn sotavarustuksen hankintojen supistuksilla on kuitenkin
suora, voimakas ja pitkäaikainen heikentävä vaikutus.
Porin Prikaatin näkökulmasta yllä kuvattu kaksoispulma tiivistyy siihen, miten onnistumme toteuttamaan meille käskettävät tehtävät
samalla kun saavutamme säästötavoitteemme. Porilaisten vahvuutena
on erinomainen koulutukseen, päätehtäväämme, liittyvä laaja-alainen
osaaminen. Riskinä taitaa olla säästövelvoitteiden vähentymisen myötä hiipuva into yrittämiseen ja ponnisteluun, joka pitempään jatkuvana voi
johtaa yleiseen tympääntymiseen ja
Kuva: Markus Malila

Yhdessä uudella tavalla

P

orilaisten värikäs historia vuodesta 1626 todistaa
vahvasta muutosvoimasta! Lähiaikoina tulemme
ponnistelemaan
kahden
pulman ratkaisemiseksi. Ne ovat ylisuuren rauhan ajan rakenteen supistaminen ja valtiontalouden säästöpaineisiin vastaaminen. Ne ovat
syntyneet erikseen, mutta ajoittuvat
harmillisesti samaan aikaan. Ongelmat kasvavat, samoin ratkaisun tarve.
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Rakenteeseen kohdistuvia supistuspaineita ovat luoneet yleinen kustannusten nousu sekä käytössämme
olevan
puolustusmateriaalin
vanheneminen ja sitä korvaavan uuden varustuksen kallistuminen. Näi-

den rinnalla on voimistunut samansuuntaisesti vaikuttava vuosittaisen
ikäluokan pieneneminen usealla tuhannella varusmiehellä. Se luo mahdollisuuden vapauttaa voimavaroja
kohdennettavaksi muualle.
Näitä ongelmien lähteitä vastaan
on suunnitteilla Puolustusvoimauudistus. Sen kautta järjestelmämme sopeutetaan kasvaviin kustannuspaineisiin ja pieneneviin ikäluokkiin samalla
ylläpitäen ja kehittäen puolustuksen
ennaltaehkäisykykyä.
Puolustusvoimauudistuksen vaikutukset näkyvät vasta jonkun vuoden
kuluttua. Sen sijaan valtiontalouden
säästöpaineet ovat jo täällä. Näin ol-

muun muassa työhyvinvoinnin heikkenemiseen.
Muutoksen lähestyessä meidän tulisi ottaa tilaisuudesta vaari ainakin
kahdella tapaa. Ensinnäkin meidän
kannattaisi yrittää miettiä ja mahdollisesti tehdä asioita toisin. Merkittävin uudelleen arvioinnin kohde tulisi
olla päätyömme eli varusmiehille antamamme koulutus ja siihen liittyvät
tukitoiminnot. Asioita voidaan opettaa ja harjoituttaa monella tavalla,
nykykäytäntöjen ohella tai niiden tilalla. Meidän on hyväksyttävä tilapäinen koulutustavoitteiden laskeminen,
mutta samalla pidettävä yllä vahva
työmoraali ja voimavaroihin verrattuna korkea työn laatu.

Asioiden tekeminen samalla tavalla kuin tänä vuonna, mutta pienemmällä rahalla ei varmaankaan tuota
parasta mahdollista tulosta enää ensi vuonna. Onnistuneiden ratkaisujen
tunnistaminen on vaativaa ja uuden
tekeminen haastavaa. Jokainen meistä Porilaisista tykönään ja me kaikki yhdessä voimme ryhtyä pohtimaan
työn tekemistä uusilla tavoilla.
Toinen tapa käyttää syntyvää tilaisuutta hyväksi on lisääntyvä vapaaaika. Sitä voimme viettää perheen ja
läheisten kanssa sekä harrastusten
parissa. Harmillisesti tämän kolikon
toinen puoli on vähentyneet lisäansiot, mutta tämä korjaantuu paremmalle tolalle talouskurimuksen hellittäessä.
Tätä kirjoitettaessa emme vielä tiedä säästövelvoitteemme suuruutta,

”
Jokainen meistä Pori-

laisista tykönään ja me
kaikki yhdessä voimme ryhtyä pohtimaan
työn tekemistä uusilla
tavoilla.
joten yksityiskohtia ei vielä ole ajattelun rajoitteiksi. Hyvä niin, koska näin
uusia ajatuksia mahtuu enemmän!
Uudelta ajatukselta ei vaadita muuta kuin, että se eroaa nykykäytännöstä. Sen ei tarvitse olla valmis eikä edes
tuntua toteuttamiskelpoiselta. Hyviä
ajatuksia autetaan kohti toteutusta
kertomalla siitä muillekin, jotta he voivat antaa oman panoksensa lopputulokseen, sekä muuttamalla sen ympärillä olevia tekijöitä.

Miten ajatukset kerätään yhteiseen
pataan pohdittavaksi? Porin Prikaatissa on toimiva järjestelmä koulutuksen kehittämiseksi jo olemassa, joten
käyttäkäämme sitä. Ajatukselle on
kolme reittiä pataan: Porilainen lähettää oman ajatuksensa prikaatin esikunnan koulutussektorille tai antaa
sen työpisteensä esimiehelle (vast) tai
käyttää molempia. Prikaatin ulkopuolella työtään tekeville helpoin osallistumisen väylä lienee sähköposti.
Puolustusvoimauudistus ja säästövelvoitteet tuovat muutosta, varmasti. Muutos antaa uusia mahdollisuuksia, myös moneen tänään korjausta
odottavaan pulmaan. Kiitän jokaista Porilaista vahvasta sitoutumisesta
työhönsä. Yhdessä selviämme myös
tulevista haasteista.

jätä kerääminen
meille.
Plockandet i
rätta händer.

Vaasa – Helsinki – Tampere – Turku – Tallinn
Vasa – Helsingfors – Tammerfors – Åbo – Tallinn
www.okperinta.fi
okperinta@okperinta.fi
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VIHERHIUKKASET
3/2011 www.sotku.fi
Laatinut: Seija Heiska

L

ämpimän
kesän jälkeen on
aurinkoenergiaa
toivottavasti varastoitunut runsaasti syksyn varalle.
Matkat ovat aina
myös eräänlaista latautumista ja kokemusten keräämistä.
Sisarten kesäretki
Merikarvialle elokuun ensimmäisenä lauantaina tarjosi oivan tilaisuuden tuulettua raikkaissa merituulissa.
Retkipäivän sää ei valitettavasti kesän huomioon ottaen ollut suotuisa,
mutta onnistuimme kuitenkin välttelemään sadetta. Mukaan meriretkelle oli lähtenyt koko linja-autollinen
sisaria. Varusmieskuljettajan kyyditsemänä tutustuimme paitsi Ouran
saaristoon myös hiukan muuhunkin
Merikarviaan sekä myös Ahlaisiin ja
Reposaareen.
Kylmenevien iltojen ja päivien varalle jatkui myös Sotilaskotiliiton
käynnistämä villasukkaprojekti. Saapumiserä 2/11 sai sukkansa elokuun
lopulla. Luulisin, että tämäkin saapumiserä löytää kyllä sukille käyttöä.
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Liiton tavoite lahjoittaa villasukat jokaiselle juhlavuonna varusmiespalveluksensa aloittavalle on nyt meidän
osaltamme täytetty. Sukkia on vielä
jäljellä, mutta varmasti niillekin löytyy
varpaita lämmitettäväksi!
Sisarten luonnonläheiset tapahtumat jatkuivat, kun syyskuun sisariltaa
vietettiin kerhohuoneella sienikurssin
merkeissä. Paikalla oli 17 sisarta, joita Leena Ylikännö opasti sienestyksen
maailmaan. ”Kerää vain sieniä jotka
tunnet. Opettele tuntemaan myrkylliset sienet” vai miten se nyrkkisääntö
sienestykseen menikään?
Tulevia tapahtumia ovat lokakuun
alun retki Turkuun Kirjamessuille. Samaan aikaan järjestetään myös Ruo-

kamessut ja Suku- ja Kotiseutumessut. Melkoinen messukokemus on siis
mukaan lähtijöille luvassa ja ruokaa
niin sielulle kuin vatsallekin.
Tulossa on myös jouluinen konserttimatka 15.12.2011 Poriin. Menemme kuuntelemaan Arja Korisevan
”Rakkaudesta Jouluun” konserttia.
Muistakaa myös Sotilaskotiyhdistyksen syyskokous joka pidetään
24.11.2011 klo 18.00 kerhohuoneella. Kuten aina yhdistysten yleisiin kokouksiin: runsasta osanottoa toivotaan! Olkaa siis erittäin tervetulleita
tähänkin tapahtumaan!
Toivotan kaikille lukijoille mukavia
kuulaita syyspäiviä ja tunnelmallisia
pimeneviä iltoja!
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Teksti ja kuva: Timo Hautamäki
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Sisaret merellisellä retkellä
– sateen sattuessa sateessa

K
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esäretkiä ja kesäjuhlia järjestettäessä on sää aina riskitekijä. Jokainen varmaan toivoisi juuri kyseiselle päivälle
aurinkoista ja kaunista säätä, mutta
sitä kun ei voi tilata. Tai ainakin tilauksen toteutuminen tahtoo olla hiukan epävarmaa. Epävarmaa säätä oli
luvattu myös sotilaskotisisarten kesäretkipäiväksi. Mutta emmehän me sokerista ole, matkaan vaan!
Tällä kertaa retken kohteena oli
Merikarvia. Matkaopas löytyi omasta piiristä, sillä Leena Ylikännöllä oli
”naapurikunnan tyttönä” asiat, yksityiskohdat ja paikat hallussa. Aamulla lähdimme matkaan sadepilvien kerääntyessä taivaalle. Ajoimme kohti
Merikarviaa suorinta tietä valtatie 8
pitkin. Matkalla poikkesimme huoltotauolla Lankoskella Kahvila-ravintola
Köffissä ja Kahvimyllyssä. Taukopaikalta lähtiessämme sade oli löytänyt
meidät ja liittyi mukaamme hetkeksi.
Jatkoimme matkaa kohti Merikarvian
keskustaa ja Krookan satamaa. Sieltä
meidät tuli noutamaan veneillään Tapio Ristimäki ja Raimo Stenroos. Ja-

kaannuimme veneisiin, 25 kumpaankin. Mukaan muistettiin ottaa myös
Harri Hirvikosken paikalle tuomat
eväskahvit. Veneiden kokat kääntyivät kohti Ouraluotoa ja retken merimatkaosuus alkoi. Sateen onnistuimme eksyttämään matkasta jonnekin
muualle.

Ouran saaristo on
nähtävyys
Ouran saaristoon kuuluu yli 300
saarta ja luotoa. Maisemat matkan
varrella olivat aika erikoiset: kivikkoja kalliorantoja, tyrnipensaita, varpuja ja pensaita, välillä jokunen mökkikin. Puita ei juuri matkalla näkynyt.
Ouran alueen saaret ja luodot ovat
yksityisomistuksessa, mutta kuuluvat Natura 2000 -suojelualueeseen.
1850-luvulla rakennettu Ouran Pooki
ohjasi aikanaan merenkulkijat oikeaan
suuntaan kohti Merikarvian satamaa.
Ouraluoto toimi luotsilaitoksen tukikohtana vuoteen 1968 asti. Nykyisin Merikarvian kunnan omistuksessa
oleva saari on yleisessä käytössä ole-

Teksti ja kuvat: Seija Heiska

va virkistys- ja matkailualue. Ouran
kolmikerroksinen Luotsitupa on rakennettu vuonna 1937 ja sitä vuokrataan majoituskäyttöön, kuten viereistä Ryssänkasrmiakin. Luotsituvalla on
saaren historiasta kertova valokuvanäyttely, johon meilläkin oli mahdollisuus tutustua. Samoin saimme ihailla
kolmannesta kerroksesta avautuvaa
merinäköalaa. Saarella on myös sauna
uimalaitureineen, hiekkapohjainen uimaranta, pukukoppi, retkisuuli, nuotiopaikkoja, ulkotuoleja ja -pöytiä sekä telttapaikkoja.
Rantauduttuamme
tutustuimme
saareen, jonka jälkeen oli vuorossa
eväskahvit. Hyvältä maistuivat Hirvikosken Matkailutilan emännän meille tekemät eväät ulkomeren äärellä!
Eväiden jälkeen jokainen sai vapaasti touhuta mitä halusi: tutustua tarkemmin kallioisen saaren sopukoihin,
keskustella muiden retkeläisten kanssa tai vain istua ja katsella merelle ja
antaa merituulen puhaltaa ajatuksia
kirkkaiksi.
Emme kuitenkaan voineet jäädä
saarelle määräämättömäksi ajaksi,

vaan meitä alkoi kutsua Hirvikosken
emännän meitä varten kattama ruokapöytä. Kiipesimme takaisin veneisiin ja merituulen puhalluksesta nauttien palasimme satamaan. Teimme
vielä Leenan opastuksella pikku kierroksen Merikarvian keskustassa ja kävimme kääntymässä Eumer Fishing
Centerin pihassa. Kalastusmatkailu
on Merikarvialla merkittävässä osassa. Eumer järjestää koulutusta, opastettuja retkiä, kursseja ja kokouksia.
Sieltä saa myös kalastustarvikkeita ja
asiaankuuluvia kalastuslupia. Näimme
linja-auton ikkunasta kalastusta myös
käytännössä, kun joessa kahluuvarusteissa seisovat kalastajat heittelivät
perhojaan. Seuraavaksi suunnistimme
Rantatielle ja siltä edelleen Hirvikosken Matkailutilalle. Tällä kertaa matkaan tuli yllättäen mukaan myös auringonpaiste.

Hirvikosken monimuotoinen matkailutila
Anne Hirvikoski isäntineen ja aputyttöineen oli kattanut meille herkkuja
notkuvan ruokapöydän. Kylläpä ruoka maistuikin hyvältä merielämän jälkeen! Ei sitä turhaan sanota että meri-ilma tekee nälkäiseksi. Ruokailun
jälkeen tutustuimme matkailutilan eri

rakennuksiin. Varmasti kaikkein hienoin, tai ainakin kiinnostavin oli latoon
tehty puucee, jonka seinät oli päällystetty vanhoilla sanomalehdillä. Ei kuitenkaan määrättömästi läiskien, vaan
joku oli nähnyt vaivaa uutisten, kuvien, ilmoitusten ym. mielenkiintoisen
materiaalin liimaamisessa. Vessassa
olisi viihtynyt tarvetta kauemminkin
seiniä tuijotellen. Myös saunatuparakennus oli hieno. Omatoimisen kierroksen jälkeen emännän kello kutsui
väen kokoon katokseen, jonne oli katettu jälkiruokakahvit ”laivaköyden”
kera. Köysi oli ruiskääretorttu, joka oli
saanut täytteekseen vaniljakreemin ja
omenahillon. Kahvinjuonnin lomassa
Anne Hirvikoski kertoi meille matkailutilan toiminnasta ja historiasta. Tilan
matkailukäytössä olevat rakennukset
on kaikki siirretty muualta nykyisille
paikoilleen. Rakennukset olivat joko
omalta tilalta tai kauempaa, osa jopa
naapurikunnasta. Matkailun lisäksi tilalla oli myös saha, jolla sahataan paljon rahtisahausta yksityisille. Saha on
lähinnä isännän työmaa. Tosin isäntä auttaa tarpeen mukaan keittiössä
ja emäntä sahalla jos omalla kustannuspaikalla on hiljaisempaa. Kahvit
juotuamme nousimme taas linja-au-

toon. Monella oli mukanaan paperikassi, josta kurkisti käsityönä tehty siili, joita oli tilalla myytävänä. Siis nyt
mukaamme tulivat siilit!

Loppusuoralla
Vatsat täysinäisinä ja mielet tyytyväisinä jatkoimme retkeämme. Nyt
auton nokka kääntyi kohti kotia, tosin
maisemareittiä pitkin. Ajoimme Rantatietä Ahlaisiin, jossa teimme pienen kierroksen. Siitä jatkoimme kohti Reposaarta. Saaren kierrettyämme
suunnaksi otettiin Pori ja siitä edelleen Säkylä. Kellonympärys retkellä
meni aikaa, mutta aikaahan on retkeilyille varattava. Niin se sade, joka alkumatkaamme uhkaili. Se ei sitten kuitenkaan haitannut retkeämme
koko aikana. Ja se aurinko, jolla merikarvialaiset kuntaansa mainostavat.
Se tuli meidän perässämme mereltä
Hirvikoskelle. Taitaa aurinkomainonnassa sittenkin olla jotain taikaa. Entäs
ne mukaan tulleet siilit? Ne sulostuttavat nyt pihoja ja kuisteja eri puolilla eteläistä Satakuntaa ja muistuttavat
retkestä Ouraan. Suuret kiitokset oppaallemme Leenalle ja kaikille mukana olleille!
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Kuningasta kättelemässä
Teksti ja kuva: Eino Vepsä
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UK-kurssimme
Haminassa alkoi 4.8.1961. Syyskuussa tuli minulle kirje Turusta
Porin Prikaatin esikunnasta. Hieman ihmetytti, että mitä heillä on asiaa tavalliselle upseerioppilaalle. Avattuani lähetyksen kohosi
ilo pintaan, sillä sen allekirjoittajana
oli PorPr:n komentaja, eversti Yrjö
Keinonen. Kirjeessä minua kehotettiin anomaan lomaa RUK:n johtajalta, eversti Hannilalta viikon mittaista Ruotsin Uddevallaan suuntautuvaa
vierailumatkaa varten. Uddevallasta
oli tullut kutsu kolmelle ”Porilaiselle”
osallistua Bohusläänin kuninkaallisen
rykmentin 300-vuotisjuhliin. Minut
oli valittu yhdeksi edustajaksi kolmen
miehen muodostamaan joukkueeseen, jonka johtajana olisi evl Tuomas
Liponkoski. Kolmanneksi edustajaksi
oli valittu upseerikokelas Forsell. Se,
miksi ”Porilaisia” oli kutsuttu, johtui
siitä, että 300 vuotta sitten olivat Porin Rykmentin sotilaat olleet Bohusläänin linnaa puolustamassa yhdessä
ruotsalaisten kanssa, kun tanskalaiset
yrittivät sitä vallata.

Kevein askelin menin komppanian toimistoon hakemaan loma-anomuskaavaketta. Ja sitten sitä täyttämään ja liitteeksi tuli laittaa Turusta
saamani kirje. Painelin papereineni
1. Komppanian päällikön puheille. En
malttanut olla kysymättä ojentaessani papereita: ”Herra majuri, onko tässä sellainen loma-aihe, jota kukaan ei
ole ennen käyttänyt?” Zilliacus katsoi
hetken anomustani ja sitten levisi hänen kasvoilleen leveä hymy, joka heti
kertoi minulle kohta kuultavan vastauksen. ”Eipä totisesti ole tällaista anomusta ennen täällä esitetty. Täytyypä
tätä Vepsän anomusta puoltaa.”
Sain loman ja Turusta tuli matkaohjelma, jota käskettiin noudattamaan.
Matkalipun junalla Turkuun sain myös
ja itse sain valita, millä junalla lähtisin,
jotta ehtisin Turusta illalla lähtevään
laivaan. Kun olin selvittänyt nämä aikatauluasiat, päätin lähteä Haminasta niin aikaisin, että ehtisin yöpyä
kotona ja jatkaisin sitten aamujunalla Turkuun. Niin tein ja istuin tyytyväisenä junaan siinä vaiheessa, kun
toiset joukkueemme miehet ”taiste-

livat” Kattilaisten maastossa. Illalla
saavuin Loimaalle ja menin sieltä Onkijoelle, jossa vaimoni ja tyttäreni minua anoppilassa odottivat. Tosin Soile oli vielä niin nuori, että ei osannut
isäänsä kaivata. Kun avasin oven, niin
silloin vasta myrsky syntyi! Minua oli
jo prikaatin esikunnasta kyselty, että missä se Vepsä oikein on, kun hänen pitäisi olla jo Turussa. Olivat näet
muuttaneet matkasuunnitelmia niin,
että lähtivätkin Turusta laivalla jo illalla. Vaimoni sanoi, että minua jo taidetaan syyttää sotilaskarkuruudesta,
kun en ole tullut ajoissa ilmoittautumaan esikuntaan. Prikaatin esikunnasta oli kyllä ilmoitettu matka-aikataulun muutoksesta upseerikoululle,
mutta tuo tieto ei minua koskaan tavoittanut! Vaimolleni vain oli sanottu, että muut ovat jo laivassa matkalla Tukholmaan. Kyllä otti päähän.
Menikö siinä mönkään minun hieno
lomamatkani? Mitään muuta ei ollut tehtävissä, kuin odottaa aamua, ja
ensimmäisellä junalla menin Turkuun
ilmoittautumaan Heikkilän kasarmilla sijainneeseen prikaatin esikuntaan

majuri Lastuselle. Koko ajan pelkäsin pahinta. Koputin Lastusen ovelle
jo kahdeksan aikaan aamulla. Sisältä
kuului majurin ääni: ”Sisään!” En ehtinyt edes tervehtiä, kun Lastunen totesi: ”Siinä se kadonnut lammas nyt
sitten on. Missä olet ollut?” Tein selvitykseni, jonka antamista helpotti
tieto siitä, että minua oli jo edellisenä päivänä kaivattu Turussa. Majuri osoittautui varsin ymmärtäväiseksi mieheksi, sillä vika ei suinkaan ollut
minussa, vaan tiedon kulun katkoksessa Haminassa. Lastunen katsoi kelloaan ja sanoi: ”Nyt on tilanne sellainen, että toiset ovat jo tunnin päästä
Tukholmassa! Mitenkäs nyt suu pannaan?” ”Siinä se loma meni,” totesin.
Tähän Lastunen: ”Ei hätä ole ihan niin
paha, kuin miltä se nyt juuri näyttää.
Olen tässä aamulla soittanut sotilaskotiyhdistykseen ja he ovat luvanneet
maksaa lentolippunne Tukholmaan.
Mutta nyt tulee kiire, sillä kone lähtee kentältä runsaan tunnin kuluttua
ja oppilaalle pitää sitä ennen saada
juhlapuku Sirkkalan varusvarastolta.”
Majuri tarttui puhelimeen, jotta saisin
armeijan auton käyttööni. Se ei ollutkaan helppoa, sillä ne olivat menossa. Viimein hän sai kiinni Unimokin,
avoauton, jolla minut kuskattiin varusvarastolle, josta sain uudet vaatteet, tuliterät upseerisaappaat ja juhlavyön. Kun ne sain puettua päälleni,
alkoi kiihdytysajo lentokentälle, jonne saavuimme muutamaa minuuttia
ennen lähtöhetkeä. Majurin antaman
informaation mukaan minua odottaisi Arlandan kentällä Suomen sotilasasiamies, eräs kapteeni, joka kuljetti
minut ja ne laivalla tulleet muut edustajat Tukholmaan. Minä olin vain tuntia myöhemmin Tukholmassa kuin ne
toiset, kiitos majuri Lastusen ripeän
toiminnan!
Nyt sain sitten tilaisuuden tutustua
everstiluutnantti Tuomas Liponkoskeen, sotaveteraaniin, mieheen, joka kertoi sotavuosista ja silloisista kovista kokemuksista Poventsassa. Hän
oli ollut silloin komppanian päällikkönä. Lipponen oli vaarassa hukkua,
kun venäläiset olivat talvella 1942 räjäyttäneet erään suuren padon ja hän
oli päässyt turvaan halkopinon päälle, mutta kylmissään ja märkänä ei olisi itse päässyt sieltä ikinä pois. Silloin
oli eräs kuopiolainen mies hänet sieltä
pelastanut oman henkensä kaupalla.
Siitä Liponkoski lausui vielä suuret kiitokset pelastajalleen. Liponkoski kertoi molempien olleen täysin märkiä

ja kylmän kangistamia. Piti heti saada päälle kuivia vaatteita. Pelastajalle löytyi kuivana vain venäläisen sotilaan vaatteita. Tämä vaatetus aiheutti
sekaannuksen pataljoonan esikunnassa, jonne Liponkoski pelastajansa
kanssa myöhemmin meni ilmoittautumaan. Silloin komentaja oli karjaissut,
että ”mitä helvettiä tuot tänne sotavangin”. Asia pian selvitettiin ja mies
sai myöhemmin uroteostaan Mannerheim-ristin.
Meillä oli matkaliput Uddevallaan
yöjunalla, jonne saavuimme seuraavana aamuna. Isäntäväkemme olivat
tietoisia tulostamme, koska asemalla
olivat vastassa peräti kolmella autolla. Meistä jokainen majoitettiin eri hotelleihin. Ihmettelin tuota menettelyä
ja sain vastaukseksi, että kun olemme
sotilasarvoiltamme eri tasoilla, niin he
halusivat majoituksen järjestää näin,
jotta kellään meistä suomalaisista ei
olisi harmia toinen toisistamme. Sitten
vielä meillä jokaisella oli oma ”sotilaspalvelija”, joka oli koko ajan autoineen käytettävissä. Minun ”palvelijani” oli ruotsalainen kersantti.
Tulopäivän iltapuolella olivat Kuninkaallisen Rykmentin juhlat ja sen
päätteeksi sotilasparaati, jonka otti vastaan itse kuningas Kustaa VI
Adolf. Me ulkovaltojen edustajat
saimme olla kunniapaikoilla paraatia vastaanottamassa. Viholliset kolmensadan vuoden takaa, eli tanskalaiset, oli myös kutsuttu juhlaan. Nyt
ei syntynyt kahinoita, sillä menneet
tapahtumat olivat vain historian lehdillä. Paraatin loppuvaiheessa saimme
kutsun kuninkaan lavalle, jossa kuningas halusi kätellä meidät. Se oli hieno, ikimuistoinen hetki! Minä menin
sotilasarvoni mukaisessa järjestyksessä viimeisenä ja huomattuaan, että
nyt käteltävät loppuvat, kuningas kysyi minulta, että olenko aiemmin käynyt Ruotsissa. Olinhan minä.
Illalla oli sitten juhlapäivällinen, jossa kuningas oli isäntänä ja ovella kädestä pitäen tervehtimässä kaikki päivällisille kutsutut vieraat. Sain siis
kaksi kertaa kätellä Ruotsin kuningasta, ja me ulkomaalaiset saimme istua
aterioimaan samaan T-malliseen pöytään yhdessä kuninkaan kanssa. Puitteet olivat todella hienot ja ”ruoka hyvää ja sitä oli riittävästi”, kuten meillä
armeijassa oli tapana sanoa! Seuraavana päivänä oli ohjelmassa historiallinen paraati, jossa esiteltiin aseita,
varusteita ja miehistön pukeutumista
eri aikoina. Oli myös taistelunäytök-

siä paukkupatruunoineen. Kuningas
oli silloinkin katsomossa ja minä sain
istumapaikan kaksi riviä ylempää kuninkaan takaa. Illalla oli sitten jälleen
päivällinen samassa juhlahuoneistossa, mutta kuningas ei enää ollut läsnä. Siitä johtuen päivällisen luonnekin
oli toisenlainen. Kun kuningas oli täysin raitis, ei hänen päivällisilläkään tarjoiltu alkoholia, mutta nyt oli tilanne
muuttunut. Tarjoilija tuli välittömästi
täyttämään lasia, jos näki siihen tulleen vajausta. Ei ollut niin kuin usein
Loimaan Seurahuoneella, että tarjoilijaa ei tahtonut saada millään toiveita
täyttämään.
Matkamme päättyessä Liponkoski
kiitteli ”joukkuettaan” hyvin suoritetusta tehtävästä ja toivotimme toisillemme antoisia päiviä jatkossakin. Paluu karuun arkeen oli alkanut.

Porin Rykmentin Porin Prikaatin
Kilta ry.
Vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä yhteisö, joka vaalii Porin Prikaatin ja sen edeltäjäjoukko-osastojen kunniakkaita historiallisia perinteitä.

Lisätietoja:

www.porinrykmentinporinprikaatinkilta.fi
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Kilta palasi komeasti
juurilleen Turkuun
Teksti ja kuva: Kari Nummila

P

orin Rykmentin-Porin Prikaatin killalla on vahvat juuret
Varsinais-Suomen maaperässä ja eritoten Turussa, josta
Prikaati muutti lopullisesti ja viimeisiltä osiltaan Säkylän Huovinrinteelle
vuonna 1967. Prikaati toimi Turussa
pääosin Turun kasarmilla, mutta myös
Heikkilän kasarmilla.
Rykmentin/Prikaatin siteet liittyvät
aivan erityisen voimakkaasti Varsinais-Suomen yhä edelleen, sillä se saa
jopa reilut kaksi kolmannesta varusmiehistään nimenomaan tästä maakunnasta.
Salossa ja Loimaalla ovat alueosastot olleet ihan mukavasti liikkeellä. Turussa toimii yksi pääkillan alueosastoista. Viime vuosikymmeninä
kilta ei ole näkynyt kovin mainittavasti Turussa. Tämä asiantila on murehduttanut erityisesti killan turkulaista puheenjohtajaa Timo Mäkeä, joka
on osaltaan ollut parantamassa tilannetta. Tänä vuonna saatiin aikaan sananmukaisesti repäisevä alku, sillä
Turussa 3. elokuuta järjestetty Tuomaanpuiston konsertti entisellä Turun
kasarmin alueella sai liikkeelle heti ensi kerralla peräti nelisensataa henkeä.
Tilaisuuden suosio yllätti myös Heikkilän sotilaskotisisaret, joiden mun-

kit ja kahvit loppuivat kesken, vaikka täydennystäkin tilattiin. Tarkoitus
oli aloittaa konsertit jo viime vuonna,
mutta siinä ei ihan onnistuttu.
Paikalla on pystyssä vielä komeampi Porilaispatsas kuin konsanaan
Huovinrinteellä. Tallella on yhä muutamia Turun kasarmin rakennuksia
kuten esikunta- ja sairaalarakennukset huolimatta siitä, että Turun yliopiston campus on levinnyt entiselle kasarmialueelle. Turun kasarmin
hahmottamista helpottaa yliopiston
Educarium-rakennuksen aulassa esillä oleva toinen kasarmialueen pienoismalli. Siihenkin oli tilaisuus tutustua iltapuhteella sitten, kun konsertti
oli päättynyt. Paikalle saapui alueen
erityisasiantuntija Kari Savola, jonka
tutkimusten ja piirrosten perusteella
Huovinrinteellä Porilaismuseossa sijaitsevan pienoismallin rakensi Erkki
Kaunisto. Turun pienoismallin valmistaja on Lauri Karskela.
Perinteen voiman lisäksi konserttiin toivat väkeä tietysti pääosan esittäjät eli Laivaston Soittokunnan kvintetti sekä loistava “picnic- sää”. Soitto
houkutteli kuulijakuntaa myös ohikulkevista. Osa yleisöstä oli varautunut
iltaan huovin, joiden päällä nautit-

tiin eväistä sekä soitosta että hellivästä säästä. Paikalla nähtiin niin nuorta
polvea kuin veteraaneja ja niitä, jotka ovat aikanaan suorittaneet asevelvollisuutensa Turun kasarmilla. Moni
varttunut mieshenkilö piti erinomaisena ideana tällaista konserttia, josta
toivotaan jokakesäistä tapahtumaa.
- Tämä toive kyllä toteutuu, sillä en-
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Jauhokuja 4, 32200 LOIMAA
GSM 050 533 1822
Kari Kivimäki
email: asekellari@asekellari.com
www.asekellari.com

Lem-Kem
Lehto
Valoa ja Imari
puhtautta
Ilmari Lehto 0400-467 945

PORILAISTEN JUURILLA. Puistokonserttiin tultiin rentoutumaan hienossa
kesäillassa, nauttimaan Laivaston Soittokunnan hienoista musiikkiesityksistä sekä Tuomaanpuiston herättämästä Turun kasarminalueen säilyneen osan
nostalgiasta.

si kesäksi olemme jo tilanneet Laivaston Soittokunnan esiintymään, Mäki
sanoo.
Puhaltajat eivät soittaneet Porilaisten marssia, mutta listalla oli Prikaatin
kunniamarssi, joka on taustaltaan Uudenmaan Tarkk’ampujapatalajoonan
kunniamarssi. Illan ohjelmisto oli monipuolinen. Saatiin kuulla Tapio Rau-

tavaaran suosikkikappaleita, ja illan
päätteeksi esitettiin George Gershwinin Porgy and Bess -oopperan tunnelmallinen osio Summertime.
Yleisö oli tyytyväinen kuulemaansa,
sillä illan aikana toistuivat usein baravo!- ja hyvä!- huudot.
Illan ainoan puheenvuoron käytti
ye-everstiluutnantti Tapio Santalah-

Ravintola

ANKKURIPAIKKA
Hyvän ruuan ystäville

Heimolinnankatu 18, Loimaa (02) 763 1841

ti todeten, että tapahtuman tarkoitus
on paitsi palauttaa mieliin isänmaan ja
Turun historiaa niin myös nauttia musiikista ja tavata vanhoja ystäviä. Paikalla oli myös prikaatin AMV -panssariajoneuvo sotureineen.

PORILAISEN OSOITTEENMUUTOKSET
Auli Pakula
auli.pakula@mil.fi
puh. 0299 441 128

TALOUDENHOITAJA
Tmi Tilistö, Seppo Luoto
puh. (02) 867 1581
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Kiltalaisilla taas iso rooli
Loimaan syysjotoksessa
Teksti ja kuva: Kari Nummila
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oimaan reserviläiset ottivat jo
toisen kerran lähihistoriassa
vastuun Reserviläisurheiluliiton Syysjotoksesta, jonka saviseutulaiset järjestivät edellisen kerran vuonna 2004. Ensimmäinen kerta
maastoiltiin Oripään kankailla vuonna 1985. Kun päästiin prikaatin kanssa yhteistoimintaan, ei ole tarvinnut
enää hankkia käyttölupaa yli 200 eri
maanomistajalta kuten Oripäässä.
Porin Prikaatin tuki oli meille taas
ihan ratkaiseva asia eli se, että saimme harjoitusalueen käyttöömme
syyskuun puolivälissä kok viikonlopuksi sekä lisäksi paljon materiaalista
tukea. Tämä yhteistyö takaa sen, että tehtävärasteista saadaan mielenkiintoisia, totesi ”Loimaan jotoksen”
johtaja Jorma Koivisto, joka toimi

taannoin myös Porin Rykmentin-Porin Prikaatin killan puheenjohtajana.
Jotoksen valvojan vastuun kantoi killan hallituksen jäsen Seppo Solla. Kiltalaisia/reserviläsiä oli liikkeellä joukoittain, kun jotosjärjestely vaati 250
hengen työpanoksen.
Loimaan jotoksen suunnittelu alkoi
jo vuonna 2007, kun silloinen prikaatin komentaja ja nykyinen Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Markku Nikkilä suhtautui
myönteisesti loimaalaisten pyyntöön.
- Olen hyvin tyytyväinen näkemääni, jotoksen suojelijana toiminut Nikkilä sanoi tutustuessaan lauantaina
mielenkiinnolla jotokseen tehtävärasteilla ja jututtamalla partioiden jäseniä.
Nikkilä korosti sotakelpoisen joukon

perusaineksien olevan: 1)välineet, 2)
taito, 3)tahto. Hän sanoi ”kruunun”
olevan vastuussa välineistä. Haasteita riittää, kun varusmiesajan jälkeen näyttävät taas kertausharjoitusten määrät olevan uhattuina, vaikka
ne nyt ovat pysytelleet kohtuutasolla. Hänen mielestään maanpuolustustahtoon ei voida ketään käskeä.
Tahto syntyy yksilön omassa ajatusmaailmassa.
Syysjotosinnostus on valitettavasti kaiken aikaa hieman hiipunut. Loimaan jotos veti nyt 51 partiota. Valittavana oli kaksi sarjaa, vaativa Törni
-sarja ja sitä vähän helpompi Suomen
sotilas -sarja. Jos osanotto olikin vähän vaisu, mukanaolijat kiittelivät kovasti järjestelyjä. Reserviupseeriliiton
toiminnanjohtaja Janne Kosonen roh-

ODOTETTU LEPOHETKI.
Urjalan Varsta-partion pojat
ovat tässä asettumassa lauantaina illansuussa leiripaikalle. Takana on yli puolet
urakasta. Nyt on aika tehdä
huoltohommia sekä alkaa
nauttia palautumisen riemusta, kun takana on fyysisesti raskas päivätaival.

keni todeta jopa niin, että tämä
oli hänen kokemuksensa mukaan
kaikkien aikojen paras syysjotos!
Koiviston mukaan jotosjärjestelyt olivat pitkäaikainen ja tosi paljon työtä teettänyt ja erinomaisen
opettavainen ja kokemusta lisännyt ”kertausharjoitus” järjestelytehtäviin osallistuneille. Mukaan
mahtui myös useita Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kursseja. Jotoksen huoltopäällikkö Jukka
Lahtonen arvioi, että tämä tehtävä
kouli häntä enemmän kuin mikään
varsinainen kertausharjoitus.
Järjestäjätaholla arvioitiin, että
jotokselle ei rohjeta lähteä esimerkiksi pimeänpelossa: perjantai-illasta kuljetaan yötä myöden pimeässä suunnistaen.
- Jos näin on, niin ei voi kuin harmitella. Kyllä suomalaisen reserviläisen on pärjättävä tosipaikassakin, onpa sitten pimeä ja osattava
huoltaa itsensä sateessa ja pakkasessa.
Loimaan alueelta lähti parhaimmillaan jopa kuusitoista partiota eli
iso bussilastillinen reserviläisiä syysjotokselle, johon ei nyt voitu osallistua järjestelytehtävien takia.
Enää Loimaallakaan ei voida haaveilla entisenlaisesta partiomäärästä.
- Kokeneet reserviläiset Veikko
Ruskeeniemi ja Veikko Parikka järjestelivät meille nuoremmille Loimaalla sellaisia viikonlopun harjoituksia, joissa opittiin selviytymään
esimerkiksi pimeässäkin metsässä.
Siinä saatiin monenlaista oppia ja
itseluottamus kasvoi, Koivisto kiittelee oppi-isiään.

Valat työllistävät killan
Loimaan alueosastoa
Teksti ja kuva: Kari Nummila
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uolustusvoimat rekrytoi väkeä mainoslauseella “tee työtä, jolla on tarkoitus”. Killan Loimaan alueosasto voisi
käyttää vähän samaakin iskulausetta liikenteenohjaustyöstään, johon on
ilomielin lähdetty Loimaalla jo puolenkymmentä kertaa Porin Prikaatin
valojen aikana niin Loimaan kaupungin keskustassa kuin vallankin Virttaan moottoriradalla.
Homman vetäjänä toimii Seppo YliNissilä, 68. Hän on saanut aina pyydettäessä jalkeille parisenkymmentä liikenteenohjaaja, jotka niin Sepon
sanojen kuin prikaatista saadun palautteenkin mukaan ovat onnistuneet
työssään oikein hyvin.
- Tällä hienosti yhteen hitsautuneella porukalla on hyvä motivaatio ja nämä tehtävät joukkomme kyllä hallitsee. Tuntuu mukavalta, kun voimme
jossakin asiassa auttaa prikaatia, Seppo sanoo.
Sepolla itsellään on liikenteenohjauksesta ja järjestysmiestehtävistä kokemusta vuosikymmenien takaa jo
ajoilta, jolloin Loimaan Urheiluhallilla järjestettiin suuria kesätansseja.
Viime vuosina hän on ollut mukana
myös järjestysmiestehtävissä Virttaan
moottoriradan kilpailutapahtumissa.
Nyt liikenteenohjausporukkaa saattaa uhata “työttömyys”, kun Huovinrinteen urheilukenttä on kunnossa ja
sotilaskodin remontit ovat ohi.
- Emme tiedä vielä jatkosta eli sii-

tä, että pitääkö prikaati jatkossakin
valatilaisuuksia Virttaan maisemissa.
Oman mielipiteeni on se, että käytäntöä kannattaisi jatkaa, sillä tämä paikka sopii tarkoitukseen erinomaisesti
ihan joka suhteessa: täällä on helppo
järjestää tuon valtavan automäärän
parkkeeraus. Yleisö voi seurata valaa
aitiopaikoilta ja joukoille on hyvät tilat
areenan ajoradalla.
Yli-Nissilä kannattaa käytäntöä, jossa varusmiehet voisivat lähteä lomille
suoraan Virttaalta omaistensa kanssa
eikä tutustumista varuskuntaan järjestettäisi lainkaan tässä yhteydessä.
- Eikö sama asia hoidu sillä, että väki pääsee tutustumaan kasarmioloihin
omaistenpäivänä.
Viime kesän valatilaisuuden jälkeen jäsenhankinnan ”tehonyrkki”
ja ”taistelijapari” Seppo Yli-Nissilä Markku Nummijoki esitteli varuskunnassa killan toimintaa ja värväsi kiltaan 18 uutta jäsentä. Samat miehet
kirjoittivat Turun Messujen avajaispäivänä peräti kahdetkymmenet liittymispaperit. Messuilta tuli kaikkiaan
27 uutta jäsentä, kun muut saivat vielä seitsemän jäsentä kolmena päivänä. Loimaan harrastemessuilta tuli viisi uutta jäsentä.
Jäsenhankinta on sujunut kesänkin
aikana hyvin, sillä uusia kiltalaisia on
liittynyt yli 50 henkeä. Vaikka poistumaakin on, jäsenmäärä pysyttelee
reippaasti yli tuhannessa hengessä.
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Valitse viisaasti
paikkakunnan oma
energiayhtiö.

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

www.poytya.fi

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

Kysy tarjousta Tapiolasta!

Vakuutukset. Rahastot. Pankki.
Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy.

huolellinen valmistautuminen
takaa hyvän lopputuloksen.
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Ruissalon tammimetsä
on killan yksi silmäterä
Teksti ja kuva: Kari Nummila
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orin Rykmentillä/Porin Prikaatilla on vankat siteet ja perinteet Varsinais-Suomeen ja erityisesti maakunnan pääkaupunkiin
Turkuun. Perinteitä halutaan myös
vaalia. Yksi osoitus siitä on se, että
killan toimin istutettiin vuoden 1970
toukokuun lopulla “Porilaisten” muistometsä, 300 tammentainta Ruissaloon
Muistometsä sijaitsee hädintuskin
vain kivenheiton päässä nyt kahvilana
toimivasta Honkapirtistä, joka on tuotu Vienan korvista. Sinne johtaa polku tämän hirsisen kahvilarakennuksen
pihasta.
Tammi kuuluu puulajien aateliin. Sitä on kasvatettu iät ja ajat LounaisSuomen lauhoissa lehdoissa ja vähän
muillakin mailla, sillä tämä jalopuu ei
ole kovin kranttu maaperän suhteen.
Suomaassa se ei viihdy, mutta tammi

menestyy hyvin jopa kovilla savikoilla, varsinkin hieman viettävillä mailla,
joilla vesi ei tee kiusaa.
Ruissalosta löytyy kaikkiaan noin
sadan hehtaarin verran tammimetsiä, jotka luovat oman hohtonsa tämä saaren loistokkaaseen luontoon
ja kulttuurihistoriaan. Kiltaa voi onnitella hyvin harkitusta luonnonmuistomerkin valinnasta, joka kestää ajan
hampaan kulutusta hämmästyttävästi. Tunnettua on, että tammi voi elää
jopa tuhatvuotiaaksi.
Tammimetsä uinui liki 40 vuotta
omissa oloissaan, sillä kilta otti vastuun tammimetsän hoidosta kolme
vuotta sitten. Alueelta on kaadettu
pois koivua, jotta tammille riittää elintilaa.
Istuttajat toivoivat aikanaan, että
jälkipolvet pitävät huolta metsästä,
joka tarvitsee hoivaa erityisesti elin-

kaarensa alkupäässä. Toive on kuultu.
Kolmena vuotena kiltalaiset ovatkin
tehneet alueella täydennysistutuksia.
Paikalla oltiin taas lokakuun ensimmäisenä lauantaipäivänä istuttamassa
ja peräänkatsomassa tilannetta. Niin
pääkillan puheenjohtajan Timo Mäen kuin seitsemän muunkin talkoilevan kiltalaisen ilmeistä voi lukea, että aluetta ei jätetä enää hunningolle.
Syksyn lisäksi tehdään vuosittain paikalla myös kevätkatselmus. Asialla on
oltu nyt kolmena vuotena peräkkäin
ja arvatenkin ensi keväänä kokoonnutaan taas porukalla.
Reissusta jää hyvä mieli ja hyvä maku suuhun, kun päälle juodaan yhdessä kahvit muistorikkaassa Honkapirtissä. Tällä kerralla tosin säästettiin
killan rahoja ja mentiin Hotelli Ruissalon tarjoamille synnttärikahveille!
YHTEISTYÖSSÄ. Säkylän alueosaston Petri Eskola (vas.) antaa lekaa
rivalle, johon kiinnitetään taimen
tukiliinat. Salon Eero Nurminen ja
Ismo Laaksonen avustavat. Turun
Timo Mäki avaa muovispiraalia, joka
estää jyrsijöitä nakertamasta runkoa.
Turun Raimo Salo huolehtii aina siitä, että taimia ja tarvikkeita löytyy
istutuspäivänä.
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Kiltatoimintaa tanssien …
Teksti ja kuva: Ismo Laaksonen

V

38

arojen kerääminen kiltatoimintaan on vuosien varrella ollut monimuotoista Killan
Salon seudun alueosastossa. Kokousilmoituksia ja muita kiltakuluja on
maksettu pistämällä kokouksissa hattu kiertämään, sillä toimintaan tarvittavasta rahasta on ollut puutetta.
Salon seudun alueosastossa ”Marttilan miehet ” ehdottivat muutamia
vuosia sitten lavatanssien järjestämistä taloudellisen aseman parantamiseksi. Näin ryhdyttiin kerran kesässä
järjestämään Laurilan lavalla Marttilassa tansseja. ”Heinähumpat” saavuttivat heti yleisömenestyksen.
Talkootoiminnassa, lippujen myynnissä ja kahvitusten järjestämisessä
olivat heti alusta ja ovat edelleen jäsenistömme puolisot innolla mukana.
Tästä kaunis kiitos heille!
Tanssimusiikista huolehtimaan hankittiin ja hankitaan aina alueella hyvin
tunnettu ja suosittu orkesteri laulusolisteineen. Väliajalla on tarjolla kahvia ja pullaa, mikä sisältyy pääsylipun
hintaan. Lavalta löytyy myös vesipiste, josta on saatavilla raikasta vettä

kuumien tahtien välillä. Illan loppupuolella pidetään
arpajaiset, joihin tukijamme ovat lahjoittaneet erilaisia palkintoja.
Nykyään tanssit tunnetaan ja mainostetaan nimellä
”Porilaistanssit”.
Runsaan yleisön saamiseksi ilmoitamme Salon
Seudun Sanomissa, Auranmaan viikkolehdessä, Turun Sanomien Treffi lehdessä sekä Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry:n nettisivuilla.
Viimeisimmät Porilaistanssit pidettiin lauantaina 9. heinäkuuta ja lipun
ostaneita tanssijoita saatiin paikalle 184. Tanssien jälkeen taloudellista
tulosta laskettaessa pitää lippu- ja arvanmyyntituloista vähentää huvilupa,
lavan vuokra, kahvitustarvikkeet, lehti-ilmoitukset sekä orkesterin palkkio.
Tarvittavat toimitsijat ovat alueosaston jäseniä ja tekevät työnsä ilman
korvausta. Kaikkien laskujen tultua
maksetuiksi, voi alueosastomme saada tansseista usean sadan euron rahasumman kiltatoimintaan käytettäväksi.

”MARTTILAN MIEHET”. Heinähumpat-idean takana olivat aikoinaan Salon alueosaston marttilalaiset jäsenet. Kuvassa vasemmalta
Pauno Uusitalo, varapuheenjohtaja
Aimo Vähätalo ja Olavi Kurkela.

Nykyään alueosastojen toiminta
on taloudellisesti aiempaa turvatumpaa. Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry:n Valtuuskunnan suosituksen ja kiltamme hallituksen päätöksen
mukaan taloudellista tukea ohjataan
alueosastoille jäsenmaksupalautuksin
samalla, kun toiminta entistä enemmän hajautetaan alueosastojen kautta tapahtuvaksi.

Tauko
paikalla

www.ts.ﬁ
39

t
ä
m
te ti teidän,
Lähm
s
ä
tö
e

m
tarjoam

800

asiakaspaikkaa.

Tervetuloa peruskorjattuun Säkylän Sotilaskotiin!

Avoinna
ma–to 8.30 – 20.30
pe 8.30 – 20
la–su 15 – 20

