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Porilaisen
päiväkirja
Porin prikaatiin siirtyneet
Reservistä:
Kersantti Henri Hakala
9.7.2012
Vänrikki Jani Heinonen
9.7.2012
Kersantti Matias Kinnunen 9.7.2012
Alikersantti
Lotta Kortelainen
9.7.2012
Kersantti Jussi Lahdelma
9.7.2012
Kersantti Tommi Leiritie
9.7.2012
Alikersantti Jonne Lintunen 9.7.2012
Kersantti
Samuli Mannonen
9.7.2012
Kersantti Erkki Männistö
9.7.2012
Kersantti Taneli Ojakangas 9.7.2012
Kersantti Lauri Poikela
9.7.2012
Kersantti Erno Smedberg
9.7.2012
Vänrikki Waltteri Uurasjärvi 9.7.2012
Alikersantti
Miika Vihavainen
9.7.2012
Vänrikki Valtteri Laitinen
9.7.2012

Kersantti Joonas Kurronen
Asentaja
Matti Kylä-Markula
Vahtimestari Mika Mäkelä
Atk-tukihenkilö
Panu Domander
Sosiaalikuraattori
Taina Rajala
Vänrikki Juuso Halonen

1.8.2012
6.8.2012
6.8.2012
20.8.2012

Luutnantti
Antti Paasikoski
Luutnantti Lari Toikka

30.8.2012
30.8.2012

Tykistöprikaatista
Majuri Juha Majala

1.8.2012

24.8.2012
3.9.2012

Porin prikaatista siirtyneet

Maapuolustuskorkeakoulusta
Luutnantti Erik Gockel
30.8.2012
Luutnantti
Jouko Kallioinen
30.8.2012
Luutnantti
Johannes Klevdal
30.8.2012
Luutnantti
Niklas Lötjönen
30.8.2012
Luutnantti
Marko Niskanen
30.8.2012
Luutnantti
Sampo Nurminen
30.8.2012

Länsi-Suomen Huoltorykmenttiin
Majuri Timo Rantala
1.8.2012
Reserviin:
Kersantti Ilmari Pärnä
Vänrikki Taneli Mäkinen
Toimistosihteeri
Mirka Kivimäki
Kersantti
Petteri Tuomainen
Vänrikki Joni Rajamäki
Vänrikki Topi Nissinen

29.7.2012
31.8.2012
1.9.2012
1.9.2012
5.9.2012
5.9.2012

Työtä
tekevälle
Säkylän kunnassa työllisyys
on vankalla pohjalla varus
kunnassa ja elintarvike
teollisuudessa. Sille pohjalle
on hyvä rakentaa – vaikka
oma koti.
Mikä on sinun syysi viihtyä?
www.sakyla.fi
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Puolustusvoimauudistus
etenee – yhteisvoimin

T

ämänkertaisen Porilaisen teemana on uuden
Porin prikaatin rakentaminen osana Puolustusvoimauudistusta. Kuten uudistusta, myös tämän lehden sisältöä on tehty yhdessä Tykistöprikaatin ja Pioneerirykmentin kanssa.
Olemme jokainen tuoneet oman panoksemme Porin prikaatin uuden henkilöstökokoonpanon laatimiseen.
Se on ollut mittava ponnistus meiltä kaikilta, kolmessa joukko-osastossa ja kahdessa aluetoimistossa. Erityisen merkittävän kuorman ovat kantaneet henkilöstöalan
työntekijät ja paikallisten yhteistoimintaelimien jäsenistöt
Säkylässä ja Niinisalossa. Suuri kiitos kuuluu jokaiselle mukana olleelle!

Henkilöstökokoonpano edellä
Kokonaisuutena uudistus on edennyt henkilöstökokoonpano (HKP) edellä ja näyttää vahvasti silti, että tällä järjestyksellä varmistetaan rakenteiden muuttaminen ja
osaltaan säästöjen syntyminen. Jatkossa on tärkeää varmistaa, että puolustuskykymme materiaalinen kehittäminen kääntyy myönteiseen suuntaan vuodesta 2015 alkaen. Toinen helposti luettava puolustuskyvyn kehittämisen
mittari on kertausharjoitusvuorokausien palauttaminen
aiemmalle tasolle. Tämän osalta parannamme tilannettamme omin toimenpitein tehostamalla Lounais-Suomen
maanpuolustuspiirin (Maanpuolustuskoulutus, MPK) tarjoamien palveluiden käyttämistä. Samalla tuemme maanpuolustushenkeä ja vahvistamme yhteyksiämme maakuntiemme puolustajiin.

Huolenaiheita ilmassa
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Vaikka kokonaisuudistus etenee sujuvasti, yksittäisen
työntekijän näkökulmasta huolenaiheita on ilmassa. Yleisimpiä niistä näyttävät olevan kouluttajien riittävyys ja
henkilöstölle tarkoitettujen tukipalveluiden järjestäminen
neljällä paikkakunnalla. Vastauksia on haettu, löydettykin
ja etsitään myös jatkossa muun muassa uusia toimintamalleja luomalla ja eräistä vanhoista tavoista luopumalla.
Tämän suhteen meidän on erityisen tärkeää oppia käyttämään hyödyksemme uutta hallintopalveluiden toimintamallia ja sen tarjoamia moninaisia palveluita.
Työnantajan kannalta on elintärkeää jatkaa ponnistelu-

ja, jotta jokaiselle löytyy mahdollisimman sopiva työtehtävä ja –paikkakunta. Työntekijän tukemisen muotoja on
monipuolisesti tarjolla ja niitä käytetään. Erityistä huomiota kiinnitämme muutoksen kourissa painivan henkilöstön
jaksamiseen.

Kohti yhteistä kulttuuria
Lähiaikoina käynnistämme suunnittelun prikaatin tulevaisuuden kannalta keskeisistä kokonaisuuksista. Näitä
ovat muun muassa johtaminen ja päätöksenteko, suunnittelujärjestelmä ja -prosessit, koulutus- ja harjoitusjärjestelmä, kansainvälinen koulutus, kriisinhallintaoperaatiot, maanpuolustustyö sekä kuljetusjärjestelyt Niinisalon
ja Säkylän välillä. Saumaton yhteistyö tässäkin asiassa on
välttämätön edellytys onnistumiselle.

Kuva: Anssi Lumme

Oma vaativa ja mielenkiintoinen kokonaisuutensa on
nykyisten joukko-osastojen kulttuurien sovittaminen yhteen. Tässä urakassa auttaa osaltaan se, että molemmilla
paikkakunnilla koulutetaan jatkossa usean aselajin joukkoyksikköjä. Meistä jokaisen on oltava avoimin mielin valmis kuulemaan miten asioita on toisaalla hoidettu sekä
osoitettava henkilökohtaista rohkeutta hyväksyä paremmaksi osoittautunut toimintatapa ilman sarvia ja hampaita.
Uudistusponnisteluiden rinnalla päivittäinen työmme
säilyttää ensiarvoisen tärkeytensä. Aivan kuten tähänkin
saakka, meidän on lunastettava kansalaisten luottamus
joka päivä. Vaikuttavin työkalu luottamuksen säilyttämiseksi on onnistunut varusmieskoulutus. Tässä asiassa jokainen meistä kantaa oman osansa vastuusta.

Uudet työkaverit ovat lämpimästi tervetulleita
Palvelustovereitamme siirtyy uusiin tehtäviin myös uudistuksen aikana. Porin prikaatiin saapuu uusia työntekijöitä useasta joukko-osastosta ja eri puolilta maatamme.
Olemme mielellämme ottamassa uudet työntekijät vastaan ja valmistaudumme heidän tuloonsa perusteellisesti. Heitä ja heidän osaamistaan tarvitaan – me toivotamme heidät ja heidän perheensä lämpimästi tervetulleiksi
joukkoomme!

Porin prikaatin komentaja
Eversti Juha Pyykönen
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KOLUMNI
Uutta Porin prikaatia
rakentamassa
Teksti: Eversti Pertti Lahtinen, Tykistöprikaatin komentaja
Kuva: Riikka Halonen

T

aivaansinen
viljankeltaisessa Satakunnassa on vuoden
2015 alussa maavoimien suurin joukko-osasto - Porin prikaati,
jonka varusmieskoulutus annetaan
Säkylässä ja Niinisalossa.

Usko tulevaisuuteen
Vaikka uudistus kohteleekin raskaasti Tykistöprikaatia, niin puolustusvoimauudistuksen lopputulos on
Niinisalon ja seutukunnan kannalta
positiivinen. Uusien joukkotuotantotehtävien mukainen koulutusorganisaatio, osana valmiusprikaatia, monipuolistaa ja vahvistaa Niinisalon
asemaa puolustusvoimissa. Uskon,
että tämä muutos turvaa Niinisalon
elinkelpoisuuden 2020-luvulle.

Luottamuksen
rakentaminen
6

Kahden suurehkon joukko-osaston yhdistymisestä ei puolustusvoi-

missamme ole juurikaan kokemuksia. Helsingin Ilmatorjuntarykmentin
lakkauttamista ja perustamista joukkoyksikkönä osaksi Panssariprikaatia Parolannummelle voinee jossain
määrin verrata edessä olevaan uuden Porin prikaatin rakentamiseen.
Sain seurata muutosta ja uuden joukon ottamista osaksi Panssariprikaatia
toimiessani samanaikaisesti Jääkäritykistörykmentin komentajana Parolannummella.
Panssariprikaatissa oli selkeät periaatteet, joilla Hyrylän ilmatorjuntatykkimiehet otettiin vastaan. Esikuntaan
oli saatava riittävä ilmatorjuntaosaaminen, tarjottiin toimivat tilat uuden
joukon käyttöön ja ilmatorjunnan perinteistä tuli tärkeä lisä panssarijoukkojen perinteiden rinnalle. Voimme
ottaa oppia edellisestä esimerkistä
kun otamme vastaan sekä rakennamme Niinisaloon parhaat mahdolliset
jääkäri- ja heitinkoulutuksen puitteet.
Puolustusvoimain komentaja totesi

tarkastuskäynnillään Niinisalossa, että
yhdistettävä joukko ei saa olla ottopojan roolissa vaan tasavertaisena kaverina. Tämä on hyvä periaate luottamuksen rakentamiseksi ja yhteistyön
pohjaksi olipa kyseessä isomman tai
pienemmän joukon siirrosta osaksi
uutta kokonaisuutta.

Parhaita käytäntöjä etsien
Meillä Niinisalolaisilla on paljon annettavaa ja erittäin paljon opittavaa
- toimintatapojakin on oltava valmis
tarkistamaan yhteisen päämäärän
saavuttamiseksi.
Niinisalon vahvuuksia ovat ammattitaitoisen ja työhönsä sitoutuneet
henkilöstön lisäksi, erinomaiset ampuma- ja harjoitusalueet sekä puolustusvoimien parhaimmistoon kuuluvat
tilat niin henkilökunnalle kuin varusmiehillekin.
Olen vakuuttunut, että osaamista,
henkilöstöä sekä perinteitä kunnioittaen kykenemme muodostamaan nykyistä Porin prikaatia ja Tykistöprikaatia vahvemman kokonaisuuden.
Toivotan kaikki porilaiset - etenkin
heitinmiehet - tervetulleiksi ja tutustumaan Niinisaloon.

Saat K-Plussa-etuja
yli 3000 ostopaikasta.
K-Plussa on Suomen monipuolisin
kanta-asiakasjärjestelmä.

OP-mobiili tarjoaa sinulle kaiken tämän yhdestä ja samasta
sovelluksesta: sijoitusten seuraaminen, pörssikurssien ja uutisten
seuraaminen sekä toimeksiannot. Aika on rahaa, toimi heti.
Lataa OP-mobiili osoitteesta op.ﬁ/mobiili

Tarjoustakuu K-Plussa-tarjouksissa aina vähintään -10%.
Lisäksi K-Plussa-pisteillä etusi jopa -5%.

Hyödyt joka päivä
Monipuolinen tuote- ja palvelutarjontamme on lähelläsi joka päivä.
Rahanarvoisten etujen ja edullisten hintojen lisäksi saat Bonusta
yli 2000 bonustoimipaikassa. Ostosten maksamisestakin saat etua,
kun valitset S-ryhmän toimipaikoissa maksuvälineeksi S-Etukortin.

SSO
SUUR-SEUDUN
OSUUSKAUPPA

Olivatpa ostosi pienet tai suuret, asiakasomistajuus kannattaa joka päivä.
Ellet vielä ole asiakasomistaja, nyt kannattaa liittyä! Teet sen helposti
vaikkapa lähimmässä toimipaikassa tai netissä osoitteessa S-kanava.fi.

7

Tykistö Porin
prikaatissa
Teksti: museoaliupseeri alikersantti Raitio ja Samuli Vahteristo

N

iinisalon
varuskunnassa toimiva Tykistöprikaati lakkautetaan itsenäisenä
hallintoyksikkönä ja liitetään joukkoyksikkönä Porin prikaatiin
vuoden 2015 alusta alkaen. Muutoksesta huolimatta Niinisalon varuskunta ja Pohjankankaan ampuma-alue
tulevat säilyttämään edelleen merkittävän asemansa tykistön ja kranaatinheittimistön koulutuspaikkana, mutta
tuolloin osana Porin prikaatia. Tykistö on kautta aikojen ollut porilaissotilaiden tuki ja turva aina 1600-luvulta alkaen.
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Ensimmäiset Porilaisjoukot perusti Ruotsi-Suomen kuningas Kustaa II
Adolf 16.2.1626. Rykmentti nimettiin
komentajansa Arvid Hornin mukaan.

Komentajat vaihtuivat ja nimi vakiintui Porin Kuninkaalliseksi Rykmentiksi vuonna 1674. Eri historialähteistä
löytyy mainintoja tykkien käytöstä 1600-luvulta alkaen. Yhtenä Porin
Kuninkaallisen Rykmentin kunniakkaimpana taisteluna pidetään Napuen
Taistelua 1714, missä tykistö kunnostautui. Tämän ajan tykistöön kuului 8
tykkiä, joka olikin tuohon aikaan hyvin yleinen määrä. Tykistöä käytettiin
lähinnä tulen avaamiseen. Tykit olivat
myös tuohon aikaan sotasaalista, joita
saatiin voitokkaista taisteluista. Suomen sodan taisteluissa 1808-1809
tykkipattereilla oli merkittävä osa jalkaväen tukena. Taisteluihin osallistu
Porin Rykmentti, johon kuului kolme
jalkaväkipataljoonaa, rakuunaosasto
ja tykistöpatteri.

Sodan seurauksena Suomi siirtyi
Venäjän vallan alle. Vuonna 1809
Porvoon valtiopäivillä keisari Aleksanteri I lakkautti suomalaisen sotaväen 50 vuodeksi. Kuitenkin Krimin
sodan toisena vuonna 1855 ryhdyttiin kiireesti perustamaan suomalaisia Tarkk’ampujapataljoonia suuriruhtinaskunnan puolustamista varten.
Suomen sotaväen vahvuus ei milloinkaan ylittänyt puolta maassa olleiden
venäläisten joukkojen vahvuudesta. Suomalaiset joukkoyksiköt olivat
luonteeltaan kevyttä jalkaväkeä eikä
niitä ollut varustettu raskaalla aseistuksella, koska sodan sattuessa venäläiset joukot olisivat tarjonneet tykistötuen.
Tarkk’ampujapataljoonat ja rakuunarykmentti lakkautettiin ensim-

Neuvostoliittolaisvalmisteisen
130 mm kenttäkanuunan (130
K 54) näyttävää tulitoimintaa
Maavoimien vaikuttamisharjoituksessa kesäkuussa 2012

osaston oppilaat omiin tehtäviinsä.
Koska jalkaväkitykkialiupseerit olivat
erikoisalan aliupseereita, he lopettivat
aliupseerikoulun ensimmäisen jakson
suorittamiseen ja saivat erikoiskoulutuksen Porin Rykmentin Jalkaväkitykkiosastossa.

Tykistö sodassa

Kuva Tykistöprikaati

nuunoita, joita rykmentillä oli käytössä
kaksi kappaletta. Tämä osasto erikoistui kuitenkin pääosin kranaatinheitinkoulutukseen.
Vuonna 1926 rykmentin komentaja muutti koulutusjärjestelmää, ja
suurimmat muutokset liittyivätkin aliupseerikouluun. Tämän muutoksen
vuoksi jalkaväkitykkialiupseerioppilaat saivat nyt koulutuksensa konekiväärilinjalla ilman erityistä ohjelmaa,
sillä aliupseerikoulussa oli ainoastaan
konekivääri-, kivääri- ja viestilinjat.
Edelleen vuonna 1928 Porin Rykmentin Aliupseerikoulu uudistui saaden oman organisaationsa ensimmäistä kertaa historiansa aikana.
Asetuksessa määrättiin, että aliupseerikoulun yhteydessä toimivat jalkaväkitykki- ja viestiosastot, muut koulutushaarat olivat edelleen kivääri- ja
konekiväärilinjat.
Aliupseerikoulun pituudeksi tuli 6
kuukautta, joka jaettiin kahteen jaksoon. Ensimmäisen jakson tarkoitus oli antaa tiedollinen ja käytännön
pohja, toisen jakson tarkoituksena oli
perehdyttää kivääri- ja konekivääri-

1930-luvun alusta alkaen pyrittiin
kouluttamaan suojajoukkoja, jotka
olisivat mahdollisimman nopeasti toimintavalmiina ja tulivoimaisia
Porin Rykmenttiin perustettiin keväällä 1937 Tykkikomppania, joka
muodostettiin rykmentin kranaatinheitin-osastosta ja sen sijoituspaikaksi
tuli Vähä-Heikkilän kasarmi. Vuonna
1939 tehtiin organisaatiomuutos, jolloin Porin Rykmentti muuttui suojajoukkopataljoonaksi. Porin Pataljoona
täytti tinkimättä tehtävänsä Talvisodan alkuvaiheessa Summan ja Lähteen lohkolla rajusta vihollisylivoimasta ja raskaista tappioista huolimatta.
Tappioita lisäsi se, ettei omaa tykistötukea ja ammuksia ollut riittävästi.
Jatkosodassa Porin Rykmentin tykistö tuki 14. Divisioonaa. Kenttätykistön käyttö hyökkäyksen tukena
kehittyi jatkosodan hyökkäysvaiheen
aikana pääasiallisesti henkilöiden ammattitaidon kehittymisen
myötä. Edellisistä hyökkäyksistä otettiin oppia ja kehitys oli suurta
etenkin maalitiedustelun ja ampumatarvikkeiden käytön osalta, mukaan
lukien tulenteho. Asemasotavaiheessa oma tykistö antoi lisäturvaa ja tulta

Kuva Porilaismuseo

mäisellä sortokaudella 1901, Haminan kadettikoulu 24. huhtikuuta
1903 ja kaartin pataljoona 8. elokuuta 1905. Suomalaisia ei saatu Venäjän
armeijaankaan, vaan kutsuntalakot
aiheuttivat suomalaisten asevelvollisuuden lopettamisen ja asevoimat
korvattiin rahallisella korvauksella, ns.
sotilasmiljoonilla.

Varsinaisen tykkikomppanian perustaminen
Porin Rykmenttiin
Vapaussodan jälkeen Suomen Puolustusvoimia pyrittiin yleisesti kehittämään koko ajan. 1920-luvulla Porin
Rykmentissä 1. Konekiväärikomppaniassa oli aluksi jalkaväkitykkijoukkue, joka käytti aseinaan Obuhov-ka-

Suomen sodan aikaista tulitoimintaa 1800 – luvun alusta
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opittiin keskittämään ratkaisukohtiin.
Tykistötulen vaikutus korostui sodan
loppuvaiheen ratkaisevien torjuntavoittojen saavuttamisessa.
Tali-Ihantalan
torjuntataistelussa
oli parhaimmillaan käytössä myös yhteensä 57:n patteriston tulivoima.
Ihantalan alueella suomalainen tykistö ampui viikon aikana yhteensä
56 000 laukausta, toisaalta venäläiset käyttivät arviolta 87 000 laukausta. Venäläisten läpimurtoyritys ei kuitenkaan onnistunut.

Porin prikaatin patteristo
siirtyy Niinisaloon
Talvi- ja jatkosodan jälkeen porilaisia koulutettiin Jääkärirykmentti
6. nimellä Turussa. Puolustusvoimien uudelleenjärjestelyn seurauksena nimi muutettiin 3. Prikaatiksi. Vasta 1.1.1957 nimi vakiintui nykyiseksi
Porin prikaatiksi. Porilaisten tykistöjoukot koulutettiin Tuusulan pitäjän
Hyrylässä. Patteristosta tuli hevosvetoinen ja se sai 122 H/10-30 tykkikaluston. Kalustossa oli uusittuja haupitsitykkejä, joiden myötä kantama
saatiin paremmaksi.
Porin prikaatin Patteristo siirrettiin

heinäkuussa 1957 Hyrylästä Niinisaloon, jonka vuoksi koulutusolot paranivat huomattavasti. Niinisalossa oli
nimittäin tykistölle hyvät harjoittelumaastot ja ampumakenttä. Tykistörykmentin tehtäväksi Porin prikaatin
osana oli kouluttaa Pohjois-Uudeltamaalta, Etelä-Hämeestä, VarsinaisSuomesta ja Satakunnasta kotoisin
olevia varusmiehiä erilaisiin tykistöllisiin tehtäviin. Patteristo osallistui silloin tällöin myös kertausharjoitusten
järjestelyihin. Patteristo ei kuitenkaan
voinut olla kaikissa suhteissa prikaatinkomentajan alainen, osittain etäisen sijaintinsa vuoksi. Patteristo oli
Niinisalossa varuskunnallisissa, huollollisissa ja tykistöteknisissä asioissa
alistettu Satakunnan Tykistörykmentin komentajalle. Tästä huolimatta
Porin prikaatin komentajat suorittivat
säännöllisesti patteriston koulutustarkastuksia ja seurasivat useita harjoituksia.
Etäisyyksistä huolimatta patteriston
ja Porin prikaatin yhteistoiminta oli
melko vilkasta. Se osallistui kaikkiin
prikaatin sotaharjoituksiin sekä urheilukilpailuihin. Valatilaisuus pidettiin
yhdessä Niinisalon varuskunnan muiden joukkojen kanssa, mutta patteris-

tolla oli Porin prikaatin lippu mukana.
Patteristo suunniteltiin myös siirrettävän Säkylään 1963 alkaen, mutta tilanne muuttui. Kajaanin porilaispatteristo nimettiin Kainuun Prikaatin
Patteristoksi (1.8.1966). Tällöin myös
patteristo moottoroitiin, jolloin se jätti kaikki hevosensa Niinisaloon Satakunnan Tykistörykmentille. Porin
prikaatilla ja Tykistöprikaatilla on lähivuosikymmenten saatossa ollut paljon
yhteistoimintaa. On järjestetty yhteisiä sotaharjoituksia ja prikaatin kranaatinheitinjoukot ovat kartuttaneet
taitojaan tykistöjoukkojen kanssa Rovajärven kesä- ja talviampumaharjoituksissa. Lujittuneiden siteiden myötä
on hyvä jatkaa yhteistä tietä suomalaisen maanpuolustuksen parhaaksi
Porin prikaatin lipun saattamana.
Lähteet:
Tauno Sutela, Antti Mikkola: Kunnia, velvollisuus, tahto – Porin prikaatin historia 16261985
Ari Raunio, Juri Kilin: Itsenäisyyden puolustajat – Sodan taisteluja 2 - jatkosota
Eino Laitakari: Porilaisten kultainen kirja I
Unto Partanen: Tykistömuseon 78 tykkiä
Kalle Kuosa: Niinisalon varuskunta

Hyvän tulevaisuuden
perusta.

Jo 90 yhteistä hyvää vuotta.

TURVAA PERHEESI TULEVAISUUDEN
Kysy, kerromme lisää.

Lännen Lähivakuutus
Pyhäjärventie 12, Säkylä
Puh. 02 838 5455
Otamme sen henkilökohtaisesti.
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Henkivakuutuksen myöntää Henkivakuutusosakeyhtiö Duo, jonka asiamiehenä Lähivakuutus toimii.

Olemme olleet osa asiakkaidemme arkea, työtä ja juhlaa jo vuodesta 1922. Tuolloin perustettiin Kaarinan Osuuskassa, josta on
vuosien varrella kehittynyt koko Turun seudun oma, vahva pankki.
Olemme muuttuneet ja kasvaneet toimintaympäristömme mukana,
asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Tänä päivänä
Turun Seudun Osuuspankki on asiakkaidensa omistama kasvava,
kannattava ja vakavarainen osuuspankki. Tarjoamme kattavan palveluverkostomme kautta monipuoliset palvelut henkilöasiakkaille
ja kaikenkokoisille yrityksille. 90-vuotisjuhlaa vietämme yhdessä
asiakkaiden kanssa tarjoamalla huolenpitoa ja turvallisuutta arjen
pieniin ja suuriin taloutta koskeviin ratkaisuihin. Toimintamme perusta on pysynyt samana läpi vuosikymmenten: kun asiakkaamme
menestyy, mekin menestymme.

Tilanne valoisampi kuin
miltä aluksi näytti
Teksti ja kuvat: Riikka Halonen

T

ykistöprikaatin henkilöstöpäällikkö majuri Antti Kivelä on tällä hetkellä toiveikas mies. Kun
tehtävänkokoonpanot julkaistiin juhannuksen alla, näytti tilanne Tykistöprikaatin osalta siltä, että mahdollisia
muutoksen kohteena olevia henkilöitä tulisi lähemmäs sata. Kuitenkin kesän ja syksyn aikana tehty henkilöstösuunnittelutyö on tuonut helpotusta
mukanaan.
- Tilanne näytti kesäkuussa haastavalta, mutta suunnittelun edetessä asiat ovat menneet parempaan
suuntaan. Halukkuuskyselyn tulokset
olivat odotettuja, suurin osa haluaa
jatkaa Niinisalossa. Suunnittelua helpotti kuitenkin se, että 2. ja 3. vaihtoehtoina olivat vastaajat nimenneet
myös muita paikkoja. Uskoisin, että
kohtuullisen hyvin pystyimme vastaamaan halukkuuksin, toki aivan kaikkien kohdalla siihen ei varmastikaan
päästy. Kuitenkin pieniä positiivisia
askelia tulee päivittäin henkilöstömme osalta, iloitsee Kivelä.

Porin prikaati ja henkilöstöjärjestöt henkilöstösuunnittelussa mukana
- Olisimme voineet ehkä useamman
kerran fyysisesti olla samoissa tiloissa
Porin prikaatin suunnittelijoiden kanssa, mutta en näe tässä mitään dramatiikkaa. Kokonaisuus ja sen sisällä
olevat ratkaisut merkitsevät, summaa
Kivelä tiukalla aikataululla toteutettua
työtä.
Niinisalossa suunnittelussa olivat
mukana myös paikallistason luottamusmiehet ja Kivelä kiittelee yhteistyön sujuneen mutkattomasti.
- Vaikka asiat välillä hieman riitelivät, niin mitään konflikteja ei kuitenkaan syntynyt. Neuvotteluteitse ja
mielipiteet huomioiden päästiin ratkaisuihin, joiden takana voivat kaikki seisoa. Järjestöt ovat YT-kokouksen
jälkeen jättäneet omat lausuntonsa

omien henkilöstöryhmiensä osalta,
mikä on ymmärrettävää, Kivelä kertoo.

Rauhallisuus nyt valttia
Työllistyminen tulevaisuudessakin
on päällimmäisenä Tykistöprikaatin
henkilöstön mielessä.
Henkilöstöpäällikkö haluaa rauhoitella ja muistuttaa kaikkia tulevista
mahdollisuuksista.
- Ei kannata menettää toivoa, vaikka joutuisi muutoksen kohteeksi. Tässä ensimmäisessä vaiheessa nähdään
auki jäävät paikat. Toisessa vaiheessa, eli jo kuluvan vuoden lopussa voi
hakuprosessiin tuleviin tehtäviin hakeutua ja vuoden 2013 tammikuussa
on vielä erikseen määritelty kohdennettu haku suunnittelussa avoimeksi
jääneisiin tehtäviin. Tämänkin jälkeen

muutoksen kohteena olevat ovat etusijaisia avoimiin puolustusvoimien ja
valtiohallinnon tehtäviin. Etusijaisuus
jatkuu mahdollisilla irtisanotuillakin
vielä kaksi vuotta muutoksen jälkeen
eli vuodet 2015 - 2016.
Vaihtuvuutta on koko ajan ja kokoonpano elää, muistuttaa 51-vuotias Kivelä, joka aikoo itse käyttää eläkeoikeutta uudistuksessa.
Kysymykseen tulevan Porin prikaatin toimivuudesta Kivelä suhtautuu
realistisesti.
- Ei organisaatio varmasti ihan kivuttomasti lähde vuonna 2015 toimimaan, mutta onneksi pääosa ihmisistä
on sopeutuvaisia. Toimintatapamallia
varmasti hiotaan ensimmäiset vuodet,
jonka jälkeen organisaatio tulee tuottamaan sitä tulosta mitä siltä odotetaan, Kivelä uskoo.
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Kolmatta kertaa
uudistuksen keskellä

Y

liluutnantti Peter Ramstén on
”selviytynyt” jo kahdesta uudistuksesta urallaan puolustusvoimissa. Vuonna 2008 Kansainvälinen Keskus siirrettiin Niinisalosta pois
ja hänen työpaikkansa sen mukana.
Halu jäädä alueelle oli kova, joten hän
löysi tien töihin Niinisalossa sijaitsevalle Koeampumalaitokselle (KOEAL). ELKAKOP-hankkeen hankkeen
käynnistyessä vuonna 2009 Ramsténin tehtävä KOEAL:n esikunnassa oli
lakkautettavien listalla.
- Kansainvälisessä Keskuksessa vierähti kuusi vuotta reserviläisten rekrytoinnin parissa ja olin siellä siirtoon
asti. KOEAL:n henkilöstöjaoksesta
pystyin lähtemään jo ennen ”hautajaisia” ja pääsin Tykistöprikaatin esikuntaan osastoupseeriksi henkilöstöalalle, hän kertoo.
Tuleva uudistus vie jälleen tehtävän
Ramsténilta, mutta vankan henkilöstöalan osaaja jaksaa suhtautua asiaan
myös myönteisesti.
- Eivät aiemmatkaan uudistukset ole
olleet positiivisia kokemuksia, mutta
on ihmisestä kiinni miten sen kokee.
Olen ollut maavoimissa ja Niinisalossa
20 vuotta, joten nyt mahdollisuus siirtyä toiseen puolustushaaraan, merivoimien esikuntaan hakenut Ramstén
pohtii.
- Otan tämän haasteena siirtyä
myös toiselle paikkakunnalle eli Turkuun, se on lähellä Sauvoa, jossa olen
viettänyt nuoruusvuoteni. Vaikka kolmas kerta lähtee peräkkäin lähtee
omalta osaltani käyntiin, en aio luovuttaa, 46-vuotias Ramstén kuvailee.

Tunnelmia
”Tämä avaa mahdollisuuden
hyödyntää laajemmin omaa
ammattitaitoani”

E
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i niin huonoa, ettei jotain hyvääkin. Puolustusvoimauudistuksen myötä Niinisaloon tuodaan jalkaväkikoulutusta. 35-vuotias
yliluutnantti Kristian Virta otti tiedon koulutuksen alkamisesta ilol-

la vastaan. Maanpuolustuskorkeakoulussa 2000-luvun alussa perus- ja
kandiopinnot jalkaväkilinjan panssariopintosuunnalla opiskellut Virta työskentelee tällä hetkellä Tykistöprikaatissa kuljetuspatterin varapäällikkönä.

- Tällä hetkellä Tykistöprikaatissa ei
ole paljoakaan tehtäviä, joissa kaltaiseni jalkaväkimies on parhaimmillaan.
On ollut mielenkiintoista päästä varapäällikön tehtäviin kuljetuspatterissa, mutta uudistuksen myötä voin

Viestikouluttaja
Liikalan tulevaisuus
avoinna

S

atakunnan Tykistörykmentin 3.
patteri on ylikersantti Tuomas
Liikalalle varsin tuttu paikka.
Koko sotilasuransa samassa yksikössä viestikouluttajana toimineelle

Liikalle tuleva uudistus tuo mahdollisesti isonkin muutoksen. Uudessa organisaatiossa ei viestikoulutusta ole
sijoitettu lainkaan Niinisaloon.
- Itse mietin voidaanko Niinisalossa todellakin antaa tykistökoulutusta
ilman sen rinnalla annettavaa viestikoulutusta, toteaa 23-vuotias opetusaliupseeri. Mietin, että tykistön ammuntoja on lähes mahdoton toteuttaa
ilman viestiaselajia, Liikala jatkaa. Tuleen ei mies ole jäänyt makaamaan.
- Olen hakeutunut uudessa organisaatiossa koulutustehtäviin Niinisaloon, sekä myös liikuntapuolelle,
urheilullinen Liikala toteaa. Yhtenä
Liikalan harrastuksista on maantiepyöräily ja onpa 75 kilometrin työmatka Kihniöstä taittunut välillä pyörälläkin.
Puolustusvoimauudistus vaikuttaa
kaikkiin yksiköihin Tykistöprikaatissa.
Esimerkiksi hallinnollisia virkoja lakkautettaessa työntekijät hakeutuvat
perusyksiköihin töihin.
- Tällaisessa tilanteessa vanhempi sotilashenkilö saatetaan valita herkemmin esimerkiksi vaikka yksikön
vääpeliksi. Tämä vaikuttaa totta kai
nuorempien urakehitykseen, summailee Liikala. Ylikersantti ei kuitenkaan
lähde turhiin spekulaatioihin tulevaisuuden muutoksista ja niiden vaikutuksista.
- Vakaa toiveeni olisi jatkaa töitä
Niinisalossa. Päätökseni teen sitten,
kun on tietoa, linjaa rauhallinen Liikala.

Niinisalosta
hakeutua yksikköön, joka on lähempänä omaa vahvuusaluettani. Tämä
avaa mahdollisuuden hyödyntää laajemmin ammattitaitoani, toteaa Virta joka on ilmoittanut halukkuutensa
työskennellä Niinisaloon sijoitettavassa Pohjanmaan jääkäripataljoonassa.
- Varuskunnassa uudistukseen suhtaudutaan skeptisesti eikä kukaan oikein tiedä mitä odottaa. Kokonaisuutta tarkasteltaessa näen itse kuitenkin
positiivisena sen, että nyt kehitetään
Niinisalossa annettavaa koulutusta.
Se turvaa tulevaisuutta, summaa Satakunnasta kotoisin oleva Virta.
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Suojelun osaamiskeskus
lisää rakennevaatimuksia
Huovinrinteellä
Teksti ja kuvat Markus Malila
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Säkylän Huovinrinteelle siirtyy puolustusvoimauudistuksen yhteydessä uusi pioneeriaselajin koulutushaara, josta muodostuu uusi
perusyksikkö Suojelukomppania. Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä lakkautettavasta
Pioneerirykmentistä siirtyvät suojelun erikoisosaajat aloittavat porilaistumisen vuoden 2014
jälkimmäisellä puoliskolla. Yhteinen suunnittelu on aloitettu ja keuruulaisia on käynyt myös
tutustumassa Huovinrinteellä.

P

Suojelun Erikoisosasto evaluoitiin Naton NEL 2 -tasolla
Säkylässä kesällä 2010.

ioneerirykmentin komentaja, everstiluutnantti Jouko
Rauhala kiittelee Porin prikaatia luonnikkaasta ja avoimesta yhteistyöstä:
Yhteistyö valmiusyhtymien kanssa
on sujunut hyvin, mutta erityisesti Porin prikaati ansaitsee tässä kiitoksen.
Meille on välittynyt hyvin, että Porin
prikaati haluaa meidät.
Yhdessä tehdyt valmistelut ja henkilöstösuunnitelman valmistelu sekä
sitoutuminen ovat tehneet hyvän ilmapiirin, vaikka täytyyhän se myöntää, että ei muutto aivan jokaiselle
pelkästään mieluinenkaan asia vielä
tällä hetkellä ole.
Tämän hetken tietojen mukaan
yhteensä 27 tehtävää on siirtymässä Keuruulta Huovinrinteelle. Näistä
19 on itse perusyksikössä eli Suojelu-

komppaniassa. Uusi pioneeriosaaminen tuo Huovinrinteelle pääosan sekä
varusmiesten, että palkatun henkilökunnan suojelukoulutuksesta. Palkatun henkilöstön koulutustehtävän
sekä suojelun tutkimuksen ja kehittämisen johdosta perusyksikön tehtävistä kuusi lasketaan tuki- ja erikoishenkilöstön tehtäviksi.
Suojelukomppanian lisäksi Säkylään siirtää toimipaikkansa suojelun
kansainvälisesti arvioitu erikoisosasto.
Suojelun erikoisosasto on toistaiseksi
maavoimien ainoa joukko, joka on läpäissyt Naton NEL 2- tason evaluointi, joka joukolle tehtiin vuonna 2010
Porin prikaatissa. Se koostuu palkatusta henkilökunnasta ja reservin ammattilaisista.
Säkylään siirtyvien suojeluammattilaisten myötä myös Porin prikaatin
sotilaspalokunta voisi vahvistua.

Uusia rakenteita tarvitaan
Suojelumiesten siirtyminen tuo mukanaan muutoksia myös varuskunnan
rakenteisiin. Alan erikoiskalusto vaatii
runsaasti hallitilaa, sekä tuo uudenlaisia vaatimuksia harjoitusalueille.
Suojelukoulutusalueen ja kalustohallin hankesuunnittelut ovat käynnissä ja niiden on määrä valmistua
joulukuun 2012 loppuun mennessä. Säkylään suunnitellaan rakennettavaksi suojelukoulutuksen tarpeet
tyydyttävä koulutusalue, jonka lisäksi toimintojen käynnistämisvaiheissa
tarvittaneen myös Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueen palveluja. Tarkempi toiminnallinen jakautuminen
selviää vasta suunnittelun ja urakkalaskennan myötä ensi vuoden puolella.
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Minulla on käsitys, että laadukkaan
suojelu- ja pelastuskoulutuksen edellyttämät harjoituspaikkatarpeet tiedostetaan Porin prikaatissa ja Maavoimien esikunnassa hyvin. Suunnitelmia
on olemassa, mutta aikataulut ovat
hivenen haasteellisia. Siinä uskossa
olen, että uusia fasiliteetteja Säkylään
tulee, mutta onko kaikki valmiina heti
muuton alkuvaiheessa, niin se on toinen juttu.
Länsi-Suomen
pelastusharjoitusalueelle Poriin on Säkylästä matkaa
noin 80 kilometriä ja tarve pelastuskoulutusalueelle on viikoittainen. Sitä käytetään sekä varusmiesten, että
henkilökunnan kouluttamiseen. Ymmärrämme sen, että heti siirron alkuvaiheessa koulutustiloissa voi olla
puutteita, mutta kestävä ratkaisu ei
ole, jos kuljemme pitkään harjoittelemassa esimerkiksi Porissa.
Vaikka suuret muutokset ovat aina myös haasteellisia, näkee Rauhala muutossa myös paljon positiivista ja
suuren mahdollisuuden:
Porin prikaatissa on suurprikaatin
infrastruktuuri ja resurssit. Yleiseen
koulutukseen liittyvät jutut, kuten esimerkiksi uimhallli ja urheilufasiliteetit,
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ovat Porin prikaatissa erinomaiset. Lisäksi on monipuolisesti eri aselajeja,
jolloin yhteistoimintaa päästään harjoittelemaan tehokkaasti.
Lisäksi Säkylässä on paras osaaminen kansainväliseen harjoitteluun ja
kv-toiminnan suunnitteluun. Esimerkiksi Suojelun erikoisosaston mahdollinen valmistautuminen kansainvälisiin tehtäviin parantuu. Uskonkin,
että Suojelukomppania ja SEO tulevat
hienolla tavalla sopeutumaan Porin
prikaatin toimintakulttuuriin, onhan
näille yksiköille ”koti” Satakunnan
Pioneeripaataljoonassa jo valmiina.

Suorituskyky säilyy ennakkosuunnittelulla
Siirtymisen onnistumiseen edellytyksenä ovat muutokseen sitoutuneet ihmiset. Rauhala on luottavainen
koulutuksen tulevaisuuden suhteen,
sillä Säkylään on siirtymässä toimiva
perusyksikkökokonaisuus.
Lakkauttamissuunnitelmamme mukaisesti yhdistämme ensi vuoden
vaihteessa aliupseerikoulun suojelulinjan suojelukomppaniaan. Näin ollen komppania on siirtokelpoinen Sä-

kylään ja voimme harjoitella arjen
pyörittämistä jo täällä ennen muuttamista.

Rauhalan mukaan
aselajihaaran suorituskyky
ei notkahda.
Meidän täytyy pitää ihmisistä huolta. Nyt listalla olevista 27 nimestä aivan jokainen tuskin siirtyy Säkylään,
mutta siinä on ydinjoukko, joka on
sitoutunut siirtämään osaamisen Säkylään. Myös joukkotuotantoa on
hieman säädetty niin, että voimme
aloittaa koulutuksen hallitusti, Rauhala lisää.
Porukka, joka on Porin prikaatiin
siirtymässä, on erittäin sitoutunutta
tehtäviinsä. He näkevät tämän haasteena, mutta myös mahdollisuutena Ei täällä tietenkään päätöshetkellä ilosta hattuja heitelty, mutta nyt on
katseet siirretty tulevaan. Meillä on
yhdessä teidän porilaisten kanssa vielä pari vuotta hyvää aikaa tehdä asioita valmiiksi siirtoa varten.

Suomalainen suojelualan
osaaminen on kansainvälisesti
korkeatasoista.

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

www.poytya.fi

HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi

Tilaa
helpost
i
tilaa.ts.
fi

Turun Sanomista ajattelemisen aihetta.
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”Yhteisenä tavoitteena
ammattitaitoinen ja itseensä
luottava suomalainen sotilas”
Teksti: Antti Muhonen Kuvat: Anssi Lumme

Y

li 5000 läheistä ja ystävää oli
saapunut Huovinrinteelle ottamaan osaa alokkaan ehkä
tärkeimpään päivään: valapäivään.
Yhdeksänsataa alokasta vannoi sotilasvalansa 24.8. ja liittyi samalla Porin prikaatin 386 vuotta vanhaan kunniakkaaseen ketjuun.
Vaativan alokaskauden päättymisen
merkiksi prikaatin komentaja eversti Juha Pyykönen nimitti heinäkuun
saapumiserän alokkaat jääkäreiksi,

pioneereiksi ja viestimiehiksi. Puheessaan eversti Pyykönen muistutti valan
vannoneita alokkaita veteraanien perinnöstä. 
-Tällä juhlalla kunnioitamme samalla koko veteraanisukupolvea, joka on
rakentanut meille sellaisen hyvinvointivaltion, jonka haluamme. Tämä suoritus hakee vertaistaan kansakuntien
joukossa  se on puolustamisen arvoinen!
Pyykönen kiitti kouluttajia, yhteistyötahoja ja omaisia sekä nosti esil-

le myös kaikkien yhteisen tavoitteen:
ammattitaitoinen ja itseensä luottava
suomalainen sotilas.
Komentaja huomioi puheessaan
myös valan kaavan esilukijan, kolmen
sodan taistelut kokeneen ja jatkosodassa haavoittuneen kersantti Markus Aaltosen. 
- Hän tietää kokemuksesta mitä vala vaatii! Lämmin kiitoksemme siitä,
että olette mukana saattamassa tuoretta saapumiseräämme eteenpäin.
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”Tavallisia asioita
täysin uudella
tavalla”

JuhlalounaallaMannerheimin
hengessä

M

V

alan vannoneen ikäluokan
edustajana puhui jääkäri Jami Pakula. Perinteiden mukaisesti hän osallistui myös seppeleen
laskuun sankarihaudalle. Puheessaan
hän kiitti veteraanisukupolven edustajia ja piti saamaansa tehtävää kunnia-asiana.
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- Myös oma isopappani palveli talvisodan aikana Summassa, sekä jatkosodan aikana Maaselän taisteluissa
pioneerikapteenina.
Pakula sanoi alokkaiden oppineen
tekemään tavallisia ja tuttuja asioita
uudella tavalla.

- Olemme oppineet kävelemään
samaan tahtiin muodossa, seisomaan
asennossa ja levossa liikkumatta, sekä petaamaan siistin punkan ja pinkan. Olemme myös marssineet niin
pyörällä, kuin jalan erilaisissa maastoolosuhteissa sekä päivällä, että yöllä. Näissä olosuhteissa olemme muodostaneet tiiviin porukan, joka luottaa
ja tukeutuu toisiinsa ymmärtäen tärkeimmän: Kaveria ei jätetä!
Puheensa lopuksi hän muistutti palvelustovereilleen siitä mitä valassa tai
vakuutuksessa luvataan: olla Suomen
valtakunnan luotettavia ja uskollisia
kansalaisia.

annerheim-ristin
ritarien
standaari luovutettiin Porin
prikaatille valapäivän juhlalounaan
yhteydessä. Standaarin luovuttanut
säätiön pääsihteeri everstiluutnantti evp. Pekka Kouri (oikealla) viihtyi
juhlalounaalla pirteiden sotaveteraanien Pentti Perttuli (vasemmalla) 96
vuotta ja Markus Aaltonen (keskellä)
94 vuotta seurassa.
Maanviljelysneuvos, reservin majuri Perttuli on sotasankari, joka on
mm. Rukajärven tie elokuvan esikuva. Kersantti Aaltonen aloitti asepalveluksensa Turussa Porin rykmentissä
juuri ennen Talvisotaa 2.9.1939. Talvisodassa Aaltonen taisteli mm. ”Marokon kauhun” kapteeni Aarne Juutilaisen pataljoonassa. Venäläistenkin
suuresti kunnioittama Juutilainen sai
lisänimensä palveltuaan 1930–1935
Ranskan muukalaislegioonassa.

ASEKELLARI
Jauhokuja 4, 32200 LOIMAA
GSM 050 533 1822
Kari Kivimäki
email: asekellari@asekellari.com
www.asekellari.com

Puolustusvoimien strateginen kumppani
Millog Oy vastaa maavoimien ajoneuvo- ja
panssarikaluston, ase- ja elektroniikkajärjestelmien ja -laitteiden asennuksista,
modifikaatioista ja kunnossapidosta sekä
osallistuu maavoimien materiaalihankkeisiin.

huolellinen valmistautuminen
takaa hyvän lopputuloksen.
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Maavoimien taistelu uudistuu
Artikkeli: Maavoimien operaatiopäällikkö prikaatinkenraali Veli-Pekka Parkatti
Lyhennelmä: Porin prikaati majuri Timo Saarnio Kuva: Puolustusvoimat

P

uolustusvoimauudistukseen
liittyy välttämätön alueellisten joukkojen uudistaminen. Alueellisilla joukoilla
ja muodostettavilla paikallisjoukoilla
muodostetaan maapuolustuksen torjuntakyvyn runko ja alusta operatiivisten joukkojen toiminnalle.
Maavoimissa on vuodesta 2008 alkaen suunniteltu, miten tehtävät kyetään toteuttamaan pienemmällä joukkomäärällä. Maavoimien suunnittelun
lähtökohtana ovat uhkamallit, jotka
eivät ole oleellisilta osiltaan muuttumassa. Hyökkääjällä on aina alkuvaiheessa aloite ja ylivoima valituissa painopisteissä.
Pääesikunnan perusteiden pohjalta
on laadittu maapuolustuksen konsepti, joka määrittää maapuolustuksen
suorituskykyvaatimukset. Suorituskykyvaatimuksiin vastataan joukkorakenteella, joka on perusteena kehit-
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tämisohjelmille ja joukkotuotannolle.
Taktiikan tutkimuksessa maavoimien tärkein työkalu on Maasotakouluun perustettu maataistelukeskus,
jossa on kolmen vuoden ajan viety läpi laajaa taistelutavan tutkimusta, jonka perusteet lähtevät maapuolustuksen konseptista. Tutkimuksessa
on selvitetty miten joukot tulisi organisoida ja varustaa ja miten niiden tulisi taistella, jotta päästäisiin mahdollisimman hyvään lopputulokseen.
Uudistettua taistelutapaa on jo viime syksystä alkaen testattu kokeiluharjoituksissa. Ensimmäiset kokemukset ovat olleet lupaavia. Vuonna 2012
kokeiluharjoituksiin osallistuu useita joukko-osastoja ja niissä tutkitaan
joukkue- ja komppaniatason taistelua.

Taistelutavan olemus
Maavoimatutkimuksen perusteella voidaan kiistatta osoittaa, että tais-

telutavan uudistuksessa tarkastelluilla
kehittämisohjelman mukaisesti varustetuilla organisaatioilla ja toimintatavoilla päästään nykymalleja parempiin
tuloksiin. Taistelutapa ja organisaatiot
uudistetaan ensimmäisessä vaiheessa
alueellisten joukkojen osalta. Sen jälkeen ovat vuorossa paikallisjoukot ja
operatiiviset joukot, joiden toiminnassa sovelletaan samoja periaatteita.
Keskeinen uudistuksen kohde on
joukkojen tapa taistella. Uudistetussa
taistelutavassa nykyisestä alueiden pitämiseen perustuvasta taktiikasta siirrytään kohti joustavampaa toimintamallia, jossa pyritään tuottamaan
vastustajalle maksimaaliset tappiot
oma toimintakyky säilyttäen.
Uudistetussa taistelutavassa korostuvat aktiivisuus, aloitteellisuus, liike
ja joustavuus. Joukot voivat käyttää
samanaikaisesti eri taistelulajeja. Taistelutilan valmisteluun kuuluvat keskeisesti suluttaminen, linnoittaminen
ja oman toiminnan suojaaminen. Tulenkäytöllä ja yllättävillä iskuilla tuotetaan vastustajalle tappioita, rikotaan
sen taistelujärjestys ja pakotetaan se

reaktiivisesti muuttamaan suunnitelmiaan. Toiminta tapahtuu samanaikaisesti koko vastuualueen syvyydessä. Hyökkääjän sitoutuessa taisteluun
syvällä alueella sen voima ehtyy ja sitoutuu oman toiminnan ja yhteyksien
suojaamiseen.
Vastustajan tulivaikutusta pienennetään joukkoja hajauttamalla, joukkojen liikkeellä, linnoittamisella, ryhmitysmuutoksilla ja harhauttamalla
sekä maaston oikealla käytöllä. Joustavan puolustuksen edellytykset luodaan runsaalla vara-, vale- ja vaihtoasemien määrällä. Samalla voidaan
kyllästää vastustajan maalitiedustelu. Joukkojen ilmasuojelun ja ilmatorjunnan merkitys erityisesti taisteluhelikoptereita vastaan korostuu.
Aktiivisuus taistelun kaikissa vaiheissa ja kaikilla tasoilla korostuu. Uudet taisteluvälineet kuten lennokit,
johtamisvälineet,
valvontajärjestelmät, pimeätoimintavälineet ja erilaiset räjähdyspanokset mahdollistavat
vaikuttamisen parempaan tilannekuvaan perustuen.
Joukolla, joka taistelutilanteessa yllättää vastustajansa, on hetkellisesti ylivoima. Mitä enemmän yllätyksiä,
ensimmäisiä kranaatteja ja laukeavia
miinoja, sitä enemmän tuotetaan tappioita ja sekoitetaan vastustajan toimintaa. Oleellista on, että yllätyksen
suoma etu käytetään maksimaalisesti
hyväksi ja vastustajan vastatoimenpiteitä väistetään.
Hyökkäyksessä ei niinkään ole kysymys jonkun määräalueen valtaamisesta ja pitämisestä, kuin reservi-

nä olevan suorituskyvyn siirtämisestä
vaikuttamaan oikea-aikaisesti vastustajaan. Silti aina on alueita, jotka on
pidettävä hallussa tai sitten niiden
käyttö vastustajalta on estettävä sulutteilla ja tulella. Maavoimilla on
myös oltava kyky hyökkääjän kovan
kärjen pysäyttämiseksi aukeavoittoisessa maastossa kohtaamistaistelussa.
Kouluttajien ja johtajien on löydettävä käytännön keinot esimerkiksi
partio- ja panssaritiedustelun vaikeuttamiseksi, puolustusryhmityksen joustavaan muuttamiseen, kärjen toistuvaan pysäyttämiseen ja vaikutuksen
ylläpitämiseen koko taistelun ajan
koko vastuualueella. Miten salaan ja
harhautan, miten houkuttelen hyökkääjän itselleni edulliseen taistelutilanteeseen, miten tempaan aloitteen,
ovat kysymyksiä, joihin on haettava
vastaukset.

Materiaali ja organisaatiot
Joukkojen organisoinnissa pyritään
modulaarisuuteen ottaen huomioon
erilaiset tehtävät ja toimintaolosuhteet. Jotkut pataljoonat varustetaan ja
koulutetaan taistelemaan hajautetusti, toiset enemmän puolustuksellisesti
tai hyökkäävästi ja osa joukoista koulutetaan ja varustetaan Pohjois-Suomen olosuhteisiin.
Keskeinen uudistetun taistelutavan mahdollistaja on johtamisjärjestelmä, joka viedään ryhmä- ja raskasasetasolle saakka. Ryhmänjohtajat on
tarkoitus varustaa radioilla ja paikkatietoon perustuvan tilannekuvan vä-

littämisen mahdollistavilla päätelaitteilla.
Johtamisjärjestelmien lisäksi mm.
kenttätykistön ja raskaan kranaatinheittimistön tuliyksiköitä varustetaan
asekohtaisilla päätelaitteilla, jotka
mahdollistavat hajautetun tuliasematoiminnan ja siten paremman suojan.
Joukkojen suojaa parannetaan myös
suojaelementeillä, valelaitteilla sekä
naamioverkoilla. Tiedustelu- ja valvontakykyä parannetaan lennokkijärjestelmillä, maalinosoitusjärjestelmillä
ja pimeätoimintavälineillä. Huoltojärjestelmä rakennetaan siten, että se
mahdollistaa joukkojen nykyistä hajautetumman toiminnan.
Kokeilukokoonpanoissa on jalkaväkiryhmän vahvuus kasvatettu yhdeksään sotilaaseen. Ryhmä voi jakautua
kolmen taistelijan partioihin. Ryhmän aseistukseen kuuluu kaksi kevyttä konekivääriä ja tarkkuuskivääri
sekä kertasinkoja ja viuhkapanoksia.
Tulivoimaa joukoissa on muutoinkin
kasvatettu olemassa olevalla materiaalilla. Komppanian kokoonpanoon
kuuluu panssarintorjuntaohjusryhmä
ja kolmeputkinen kevyt kranaatinheitinjoukkue.
Pääosa alueellisista joukoista organisoidaan pataljoonan ja patteriston taisteluosastoiksi. Osa niistä
voi toimia pataljoonakokoonpanossa. Itsenäiseen toimintaan kykenevällä vahvennetun pataljoonan taisteluosastolla on kaksitoista raskasta
kranaatinheitintä ja kahdeksantoista
kenttätykkiä. Pääosassa pataljoonista
siirrytään nelijakoon myös komppanian sisällä.
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Vihollisen hyökkäys pysähtyy
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TUOTTAMALLA RIITTÄVÄSTI TAPPIOITA

Johtaminen perustuu
tehtävätaktiikkaan

Joukkotuotanto alkaa
kesällä 2013

Toiminta perustuu tehtävätaktiikkaan kaikilla tasoilla. Johtajille annetaan mahdollisimman suuri toimintavapaus, ottaen kuitenkin huomioon
taistelun synkronoinnin vaatimukset.
Uudet johtamisjärjestelmät tuottavat
johtajille tilannekuvan, jonka perusteella he voivat tarvittaessa tukea ja
ohjata alaisiaan. Joskus joudutaan antamaan tarkkojakin ohjeita eri yksiköiden toimintojen yhteensovittamiseksi.
Tehtävätaktiikan
toteuttaminen
edellyttää aloitteellisuutta, harkintakykyä, mielikuvitusta ja oveluutta.
Johtajan täytyy kuitenkin suhtautua
tilateisiin sellaisina kuin ne ovat, ei sellaisina kuin hän toivoisi niiden olevan.
Alaiset tulisi ottaa mukaan taistelun
suunnittelu- ja valmisteluvaiheen ongelmanratkaisuprosesseihin. Heitä pitää kannustaa etsimään uusia ratkaisuja, eikä pidä odottaa heidän olevan
aina johtajan kanssa samaa mieltä.
Johtajan on korostettava yhteisvastuun, yhteisten tavoitteiden ja yhteisen yrittämisen merkitystä.

Uudistettujen alueellisten joukkojen tuottaminen on tarkoitus aloittaa
vuoden 2013 saapumiseristä, ensin
johtajat ja sitten miehistö. Pääosa uudistetuista alueellisista joukoista tuotetaan aikaisemmasta poiketen varusmiespalveluksen pohjalta. Ennen
varusmiespalveluksen aloittamista on
luonnollisesti koulutettava kouluttajat
ja uudistettava koulutussuunnitelmat.
Tärkein työ taistelutapaa uudistettaessa tapahtuu kentällä. Kaikilla tasoilla riittää kantahenkilökunnalle pureksittavaa. Aliupseerien tulee hallita
ryhmä- ja joukkuetason toiminta sekä niiden ase- ja johtamisjärjestelmät.
Opistoupseerien ja kandien osaamisessa korostuu joukkue-komppaniatason hallinta ja koulutuksen suunnittelu. Maisteritason upseerien tulisi
hallita taisteluosaston kokonaisjärjestelmä. Yleisesikuntaupseerien tehtävissä painottuvat alueellisten ja operatiivisten taisteluosastojen ja yhtymien
komentaja- ja esikuntatehtävät.

Alueellisten joukkojen uudistetun
taistelutavan periaatteet tuodaan jatkossa myös operatiivisten joukkojen
ja paikallisjoukkojen taisteluun. Uudistettavien paikallisjoukkojen tehtäviä ovat joukkojen perustaminen ja
koulutus, kohteiden suojaus, tiedustelu, opastaminen, sivustojen suojaus,
maahanlaskun torjunta ja rajoittaminen, sissitoiminta ja erikoisjoukkojen
vastainen toiminta. Paikallisjoukkojen
toiminnan yhteyteen on myös mahdollista kanavoida vapaaehtoisen
maanpuolustuksen sekä kokonaisturvallisuuden toimintoja. Muita viranomaisia voidaan tukea mm. etsintäja pelastustehtävissä.
Paikallisjoukot on tarkoitus organisoida paikallispataljooniksi, joihin voisi
kuulua esimerkiksi esikunta- ja huoltokomppania, maakuntakomppanioita, perustamiskeskuksia, koulutusyksikkö, sotilaspoliisiyksikkö ja muita
yksiköitä tarpeen mukaan.
Uudistetun taistelutavan jalkautus
on lähtenyt hyvin käyntiin. Odotukset
henkilökunnan, reserviläisten ja varusmiestenkin puolella ovat korkealla.

Ammunnasta nautiskellen
Suomen mestariksi
Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

M

itenköhän tuttua aktiivisesti kilpaurheilua harrastavalle tai harrastaneelle
on tilanne, jossa uran paras saavutus
tulee juuri silloin, kun sitä on vähiten
odottanut ja tehnyt töitä sen eteen?
Porin prikaatissa osastoupseerina
palveleva yliluutnantti Juha Rinta-Keturi voitti syyskuussa pienoiskiväärin 50 metrin makuuasennon yleisen
sarjan Suomen mestaruuden omalla
ennätyksellään 698. Ammuntaa hän
on harrastanut 6-vuotiaasta alkaen,
mutta mielenkiintoiseksi 60 laukauksen kisan mestaruuden tekee se, että mies lopetti aktiivisen harjoittelun
jo kolme vuotta sitten.
Juhan ampumaharrastus alkoi Kauhajoen Ampumaseuran riveissä oman
isän innoittamana. Isän ohella alkuvuosien valmentajana toimi Jarmo
Ilkka. Isä on edelleen kovin kiinnostunut poikansa menestyksestä.
- Jos en pian kisan jälkeen soita ja
kerro, miten meni, hän soittaa ja kysyy, Juha naurahtaa.
Valmistuttuaan
Maanpuolustusopistosta v. 1999 ja siirryttyään palvelukseen Porin prikaatiin, seuraksi
vaihtui Säkylän Seudun Ampujat (SäSA). Tuolloin Juhan tulokset olivat jo
sitä luokkaa, että hänet valittiin puolustusvoimien kiväärilajien ampumavalmennukseen. Alkuvaiheessa valmentajana toimi Ari Lähdesmäki, ja
myöhemmin niin ikään Porin prikaatissa palvellut ja vuoden vaihteessa
reserviin siirtynyt majuri Matti Vilja-

kainen. Yhdeksän vuoden aktiivisen
harjoittelun ja ahkeran kilpailemisen
jälkeen Juha totesi, ettei taso tästä
enää parane, vaikka kuinka harjoittelisi.
- Tavoitteellisen harjoittelun lopetin v. 2009, ja sen jälkeen olen vain
nautiskellut ammunnasta. Tänä vuonna olen osallistunut kymmenkuntaan pikkukisaan ja ampunut arviolta
1 000 laukausta. SM-kisaan osallistuin lähinnä joukkuekilpailun takia.
Kyllä tässä itseäkin melkoisesti ihmetyttää ensimmäinen henkilökohtainen
mestaruus, Rinta-Keturi kertoo.

”Sattui hyvä päivä
kohdalle”
Aktiiviuran ajoilta hänellä on SMhopeita päälajistaan kiväärin 300
m:n makuuammunnasta. Vaatimaton ampuja sanoo ensimmäisen Suomen mestaruuden olleen monen sattuman summa. Peruskilpailussa Juha
paransi omaa ennätystään kahdella pisteellä ampuen tuloksen 597. Finaalin alkaessa hänellä oli kahden pisteen etumatka toisena olleeseen Juha
Hirveen, mutta kun entinen olympiamitalisti ampui 102.9 ja Rinta-Keturi
puolestaan tasan 101 pistettä, ero kuroutui lähes umpeen. Loppupisteissä
toiseksi tullut Hirvi hävisi voittajalle ainoastaan yhdellä pisteen kymmenyksellä. Kolmanneksi ylsi Urheilukoulussa varusmiespalvelustaan suorittava
kankaanpääläinen Juho Kurki, joka
jäi Hirvestä niin ikään yhden pisteen

Ampumavarusteet Juha RintaKeturi pukee nykyisin ylleen vain
harvakseltaan ja silloinkin ollaan
kilpailuissa. Syyskuun alkupuolella hän nappasi omaksi ja varmaan
monen muun yllätykseksi ensimmäisen Suomen mestaruutensa.

kymmenyksen. Kurki ampui finaalin
parhaan tuloksen 103.8.
- Sattui hyvä päivä kohdalle eikä
tuulikaan haitannut. Tosiasia on se,
että makuuammunta on nykyään ainoa, missä meikäläinen vielä pärjää,
pystystä ja polvelta ei ole mitään asiaa palkintosijoille, Rinta-Keturi arvioi
osaamistaan.

”Ei tätä hommaa osaa
koskaan lopettaa”
Pohjalainen Rinta-Keturi jatkaa
”nautiskelua” Säkylän Seudun Ampujien riveissä eikä ampumauran paras saavutus saa häntä aloittamaan
harjoittelua uudelleen. Valmentaminenkaan ei kiinnosta.
- Toisaalta ei tätä hommaa osaa
koskaan lopettaakaan, kun sitä on
6-vuotiaasta alkaen harrastanut ja
saanut sen myötä paljon hyviä kavereita, hienoja kokemuksia ja tavoitteellisuutta elämään. Tänä vuonna
edessä ovat vielä kiväärin SM-kisat ja
Puolustusvoimien mestaruuskisat. Sitten aseet huolletaan ja laitetaan asekaappiin odottamaan ensi vuoden kisoja, Juha Rinta-Keturi visioi.
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MPK

yhteiskunnan resurssi
Teksti: piiripäällikkö Mauri Ikonen

M

aanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on puolustusministeriön
alainen
julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen yhteistyöjärjestönä ja jolla on vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun
lain mukaisia tehtäviä. Koulutustehtävä on tärkein tehtävämme. Toimimme seuraavilla alueilla,

Sotilaallinen ja sotilaallisia
valmiuksia palveleva
koulutus
- Tukee merkittävästi puolustusvoimien joukkojen kouluttamista ja
suorituskyvyn ylläpitoa sekä valmiuksia tukea muita viranomaisia.
- Antaa mahdollisuuden sotilaalliseen
ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen sijoitetulle ja
sijoituskelpoiselle reserville.
- Antaa asepalvelusta käymättömille naisille mahdollisuuksia osallistua
sotilaalliseen koulutukseen siten,
että heidät voidaan sijoittaa poikkeusolojen tehtäviin.

- Antaa mahdollisuuden reserviläisten nousujohteiseen kouluttautumiseen.
- Kohottaa maanpuolustustahtoa.

Varautumis- ja turvallisuuskoulutus (VARTU)
- Tukee koulutuksen, viestinnän ja
valistuksen keinoin kansalaisten
varautumista erilaisiin turvallisuusuhkiin.
- Lisää yleistä valmiutta ja toimintakykyä yhteiskunnan häiriötilanteissa tukien aktiivisesti yhteiskunnan
turvallisuusstrategian (YTS) toteuttamista.
- Antaa mahdollisuuden naisten laajalle osallistumiselle vapaaehtoisen
maanpuolustustoimintaan.
Sotilaallisesta koulutuksesta sovimme suoraan puolustusministeriön kanssa tulossopimuksessa. Tänä
vuonna koulutamme 16 000 vuorokautta puolustusvoimille. Olemme
puolustusvoimien kanssa kumppanuussuhteessa. Sotilaallisessa koulutuksessa saamme suoritusvaatimuk-

set tilaavalta yhteistyökumppanilta.
Tilaaja valvoo myös yhteistyössä valmistelujamme. Samoin tilaaja antaa
palautteen koulutuksen tuloksista ja
tavasta, jolla se hankittiin. Asevelvollinen saa korvaavan kertausharjoitusvuorokauden tästä koulutuksesta.
Sotilaallisia valmiuksia palveleva
koulutus on avointa koulutusta kaikille. Saamme osan kurssitilauksista
puolustusvoimien yksiköiltä ja osan
jäsenjärjestöiltämme. Tässä koulutuksessa reserviläisen on mahdollisuus
kehittää ja ylläpitää sotilastaitojaan.
Lisäksi hän voi osoittaa sotilasviranomaiselle halukkuutensa palvella sotilaallisissa tehtävissä isänmaataan.
VARTU-koulutuksessa lähes kaiken
koulutuksen pitäisi lähteä kuntien ja
viranomaisten tarpeesta ja tilannekuvan ylläpidosta. Kuten sotilaskoulutuksessakin, täällä pitäisi korvata
puuttuvat resurssit kolmannen sektorin toimilla. Kunnan johtamana yhteistoimintana, viranomaisten ja talouselämän sekä seurakuntien pitäisi
miettiä, miten ylläpidämme avaintehtäviemme jatkuvuuden tässä ja
nyt aina poikkeusoloihin asti. Miten
se tehdään? Katsomme, miten YTS:n
häiriötekijät vaikuttavat avaintoimin-

MPK:n asema
kokonaisturvallisuuden toimijana
Kumppanuus

VISIO:
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”Lounais-Suomi Euroopan turvallisin alue 2020”
ohjaa kehitystoimintaa
Lounais-Suomen maanpuolustuspiirissä. Olemme
valmiita näihin haasteisiin
kumppaneidemme ja jäsenjärjestöjemme kanssa.

toihimme. Mitkä asiat voidaan hoitaa
yhdessä? Häiriötekijöiden vaikutuksen tutkinta pitää aloittaa tässä ja nyt
olevista häiriöistä ja jatkaa aina poikkeusoloihin. Kun muistetaan, ettei yhteiskunnasta löydy mistään irti olevia
resursseja, vastaus kolmannen sektorin käyttöön saadaan kysymällä: Mitä
tehtäviä MPK ja kolmas sektori voivat hoitaa ja miten paljon operatiivinen valmius sillä nousee? Kahdesta
edellisestä koulutuksesta asevelvollinen saa korvaavan kertausharjoitusvuorokauden aluetoimiston päällikön
päätöksen mukaan.

Lounais-Suomen
maanpuolustuspiiri vastaa
haasteeseen
Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri vastaa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toteutuksesta
Lounais-Suomessa. Piirillä on kaksi
koulutus- ja tukiyksikköä, Satakunnan
ja Varsinais-Suomen koulutus- ja tukiyksiköt (KOTU:t). Piirillä on yli 400
sitoumuksen tehnyttä kouluttajaa ja
tukitehtävissä toimivaa kansalaista.
Nämä kouluttajat kouluttivat vuonna
2011 yli 9 500 kurssilaista 200 tapahtumassa ja koulutusvuorokausia kertyi yli 14 000. Näistä 9 000 kohdistui
reservin koulutukseen.
Puolustusvoimauudistuksen myötä
tehtävät ja haasteet kasvavat. Miten
yhteiskunnassa ylläpidetään maanpuolustushenkeä? MPK on tulevaisuudessakin edustettuna jokaisessa
maakunnassa. Mielestäni maanpuolustushengen ja arjen turvallisuuden
ylläpidossa tarvitaan nykyistä paljon tehokkaampaa viranomais- ja
kuntatason ohjausta. MPK:n toimijoista valtaosa muodostuu reserviläisistä. Miten voimme hyödyntää
yhteiskunnassa puolustusvoimien antamaa koulutusta? Miten yhdistämme muiden toimijoiden työn? Miten
puolustusvoimat ratkaisevat 2. tehtävänsä. Se edellyttää ”siviilimaailman”
selvitystä, mitä resursseja meillä on eri
häiriötilanteissa ja mitä tarvitaan puolustusvoimilta. MPK:lla on kyky koota, kouluttaa ja ylläpitää tarvittaessa ammattitaitoisista reserviläisistä ja
muista kansalaisista koottavia virkaapu- ja muita osastoja. Näitä voidaan
käyttää myös poikkeusoloissa, jolloin
muut osastot ovat kiinni omissa tehtävissään.

MPK Porin prikaatin tukena

ammattitaitoisen
reservin luomisessa
Teksti: alueupseeri Petteri Viitanen

P

orin prikaati tukee vuosittain
noin sataa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK)
tapahtumaa. Tuki on pääosin tilojen,
materiaalin ja ajoneuvojen lainaamista MPK:n käyttöön. Osalle kursseista lainataan myös puolustusvoimien
aseita sekä arvokasta materiaalia. Tällaista materiaalia ovat esimerkiksi valonvahvistimet, lämpökamerat ja viestivälineet. Näille kursseille osallistuu
kouluttajana ainakin yksi puolustusvoimien kantahenkilökuntaan kuuluva ammattisotilas.

Puolustusvoimien
kannalta tuki MPK:lle
jaetaan kolmeen ”koriin”
Ensimmäisen korin kursseilla tarkoitetaan suoraan puolustusvoimia
tukevia sotilaallista koulutusta antavia
kursseja. Ne ovat puolustusvoimien
MPK:lta tilaamia vapaaehtoisia harjoituksia, joihin puolustusvoimat kutsuu haluamansa joukon. Näiden kurssien tarkoitus on kehittää yksittäisen
taistelijan taitoja, sekä joukkue- ja jopa komppaniatason toimintaa. Näistä harjoituksista reserviläiset saavat
kertausharjoituspäiviä ja heille maksetaan
kertausharjoituspäivärahaa.
Näillä kursseilla on lähtökohtaisesti aina kouluttajina myös puolustusvoimien henkilökuntaa, mutta päävastuu
on MPK:llä.

Kuva: Puolustusvoimat

Toisen korin kurssit ovat sotilaallisia
valmiuksia palvelevia kursseja. Näille kursseille ilmoittaudutaan MPK:n
kautta, ja ne ovat MPK:n järjestämiä yksittäisen taistelijan ja ryhmätason taitoja kehittäviä kursseja. Näille
kursseilla puolustusvoimat voi antaa
tukea aina vaatteista aseisiin ja kouluttajiin asti. Suurin osa Porin prikaatin tukemista kursseista on juuri toisen korin kursseja. Tällaisia kursseja
ovat esimerkiksi tarkka-ampujakurssit
ja asutuskeskustaistelukurssit. Kaikilla
toisen korin kursseilla ei käsitellä aseita, vaan kyseessä vai olla esimerkiksi esikuntaharjoitus tai sissien tiedusteluharjoitus, jossa aseiden mukana
kantaminen ei ole oppimistavoitteen
kannalta oleellista.
Kolmannen korin kurssit ovat varautumis- ja turvallisuuskoulutusta.
Näitä kursseja puolustusvoimat tukee yleensä antamalla käyttöön tiloja, materiaalia sekä ajoneuvoja. Joissain tapauksissa myös näille kursseille
voi osallistua henkilökuntaan kuuluva
kouluttaja. Näitä kursseja on esimerkiksi lukiolaisten turvakurssit.
Maanpuolustus on meidän kaikkien yhteinen asia, ja MPK on Porin prikaatin merkittävä kumppani reserviläisten kouluttamisessa. Porin prikaati
tukee jatkossakin MPK:n toimintaa
ja toivoo yhä useamman kansalaisen
osallistuvan sen järjestämille kursseille.

Ex-kansanedustaja
Timo Kaunisto on nykyisin
päätoiminen maanviljelijä

Timo Kaunisto muistaa armeija-aikansa, mutta ei vuotta 1983 sen ulkopuolella:

Suljettu yhteisö
ja ympäristö

Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Asko Tanhuanpää ja
Timo Kauniston kotialbumi

M
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itä varusmiehillä oli ennen
kuin oli kännykät ja tietokoneet, netit ja chatit, naamakirjat ja twitterit? Vastaus kuuluu,
että oli muutama sotilaskodin puhelinkoppi, joista sai kymmenien minuuttien jonotuksen jälkeen soittaa
korkeintaan kolmen minuutin ajan
kerrallaan.
Ei ihme, että Keskustan ex-kansanedustaja ja -varapuheenjohtaja Timo
Kaunisto sanoo olleensa armeijassa
kokonaisen vuoden ulkona siitä, mitä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtui.

- Ympäristö ja yhteisö oli suljettu,
se oli kuin vankilassa olisi ollut. Sotilaskoti oli meille ainut ovi ulkomaailmaan. Putosin ihan kokonaan ulos
siitä, mitä vuonna 1983 tapahtui. Minulla ei ole siitä hajuakaan, Kaunisto
karrikoi.

Kuin sukellus poikavuosiin
Alastarolla varttunut Timo Kaunisto paljastaa miettineensä lukioikäisenä hetken ihan tosissaan sellaistakin mahdollisuutta, että olisi jättänyt
armeijan väliin. Kutsunnoissa hän il-

moittautui vapaaehtoiseksi, mutta lopulta lähtö harmaisiin toteutui vasta
ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.
- Alokasaika oli henkiseltä ilmapiiriltään kuin sukellus takaisin poikavuosien urheilujoukkueisiin. Porukka
oli sekoitus 17-vuotiaita vapaaehtoisia, normaali-ikäisiä ja sitten meitä jo
opintonsa aloittaneita. Osa taisi olla jo
valmistunutkin.
- Sellaiseen 24/7 yhdessä olevaan
joukkoon mahtuu kaikenlaista, siinä
erotutaan ja erotellaankin. Ryhmääntyminen eteni ja ryhmähenki syntyi
lopulta kuitenkin aika luontevasti.

Hellekesä ryynätessä
Alokasajaltaan, vuoden 1983 neljännestä komppaniasta Timo Kaunisto muistaa hienolla sitikallaan ajelleen
kapteeni Sinisalon, komppanianpäällikön.
- Kuri oli kova, mutta tasapuolinen. Ritsamiehet menivät hellekesästä huolimatta lujaa, niissä rytkyissä ei
ollut välttämättä aina helppo ryynätä,
Kaunisto huokaa.
Jos oli alokkailla kovaa, niin aliupseerikoulussa oli vieläkin kovempaa.
- Silloin pyöräiltiin sadan kilometrin
lenkkejä ja tultiin viimeiset kilometrit Köyliön soiden läpi pyörä kannossa. RUK:ssa oli sitten jo huomattavasti
herrasmiesmäisempää. Niistä muutamista viikoista otettiin paljon irti, se oli
hyvä jakso, nykyinen reservin yliluutnantti sanoo.

Norri kehotti
kadettikouluun
Timo Kauniston palatessa takaisin
Huovinrinteelle kokelaana oli 4.JK:n
komentaja vaihtunut. Uuden miehen,
kapteeni Jussi Norrin hän muistaa
lunkina ja hyvänä tyyppinä.
- Norri kehotti loppusodassa hakeu-

Saanko esitellä,
alokas Kauniston
kaappi.

tumaan kadettikouluun, mutta minulla oli siinä vaiheessa jo opiskelupaikka
ja sitä kautta myös vuoden mittainen
harjoittelujakso Kanadassa.
Muista esimiehistään Kaunisto
muistaa Mauri Ikosen, jonka kanssa
hän on sittemmin törmännyt useammankin kerran MPK:n puitteissa.
- Parhaat kaverit jäivät aliupseerikoulusta ja RUK:sta. Esimerkiksi Hannu Ahon ja Marko Ruoholan kanssa on sittemmin tavattu suhteellisen
säännöllisesti.

Kokelasajalta
itseluottamusta
Palatessaan keväällä 1984 Haminasta sai Kaunisto kokelaskumppaneineen suhteellisen vapaat kädet
alokkaiden koulutuksessa.
- Pakko tunnustaa, että minä olen
saanut johtamiskoulutusta ainoastaan
armeijassa. Kokelasaika antoi valtavasti itseluottamusta, kun liikutteli
isoa joukkoa erilaiset muuttujat huomioiden.
- Tajusin heti, että pelkkä käskyjen
antaminen ei riitä, vaan on osattava
myös kuunnella, olla ryhmän keskellä, osallistua ja tehdä itse. Asia on niin,
että suomalaisia johdetaan keskeltä,

johtajan on pantava myös itsensä likoon, Kaunisto näkee.
Timo Kaunisto sanoo käyneensä
Porin prikaatissa useampaan otteeseen sitten varusmiesaikansa. Huovinrinne on tullut tutuksi niin kertausharjoituksissa kuin erilaisissa MPK:n
tilaisuuksissakin.
- Viimeisimmästä käynnistä on varmasti jo useampi vuosi, hän harmittelee.

Poika saa valita itse
Kauniston oma poika on nyt
17-vuotias lukiolainen, jolle isä antaa
vapauden päättää itse armeijaan menemisestä.
- Nykypäivän varusmiehellä on
paljon enemmän vaihtoehtoja, mitä minulla itselläni oli. Esimerkiksi varautuminen kyber-hyökkäyksiin voi
innostaa sellaisiakin nuoria mukaan,
joista ei välttämättä olisi cooper-miehiksi. Kysymys paitsi selkeästä uhasta
myös siitä, että puolustusvoimat pysyy kiinni ajan hengessä.
Ex-kansanedustajalta ei malta olla
kysymättä kantaa meneillään olevaan
puolustusvoimauudistukseen. Kaunisto aloittaa linjaamalla, että yleisestä
asevelvollisuudesta on pidettävä kiinni vastakin.
- Jos minua joku huolestuttaa, niin
puolustusstrategian muutos. Tähän
asti on pidetty kiinni siitä, että puolustetaan koko maata, mutta rahapula, materiaalin vanheneminen ja sitä
kautta heikentynyt puolustusvalmius
uhkaavat rajata osan maasta eriarvoiseen asemaan. Jatkossa on vaarassa
käydä niin, että vain kasvukeskusten
puolustamiseen kyetään keskittymään.

Päätoiminen maanviljelijä
Timo Kauniston ura eduskunnassa päättyi ainakin toistaiseksi vuoden
2011 vaaleihin. Edelleen Maaseudun
sivistysliiton puheenjohtajana jatkava Kauniston keskittyy nyt sukutilansa viljelemiseen Alastaron Hennijoella.
Viljeltyä tilalla on satakunta hehtaaria ja metsää 35 hehtaaria. Kanalassa
ääntä pitää noin 10 000 siitoskanaa.
- Numeroina tila kuulostaa isolta,
mutta tosiasiassa se on aikalailla keskikokoinen. Palkansaajien ansioille ei
maata viljelemällä pääse, mutta parempaan suuntaan suomalainenkin
maatalous on onneksi taas menossa,
Kaunisto sanoo.
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Valmiusjoukko putsasi
palkintopöydän
Saapumiserän peruskoulutuskausi huipentui 29.8.
järjestettyyn palkintojenjakoon. Koulutustarkastuksen tulokset olivat selvillä
ja parhaat palkittiin porilaisaukiolla. Tällä kertaa
kansainväliseen valmiusjoukkoon pääsykokeiden
kautta hakeutuneet varusmiehet olivat rautaa.

P

eruskoulutuskaudella joukkueet kilpailevat paremmuudesta mm. ammunnassa, taistelukoulutuksessa ja sulkeisjärjestyksessä.
Parhaaksi perusyksiköksi selvisi tällä kertaa 1. Jääkärikomppania, joka
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voitti kaiken mahdollisen. Koulutustarkastuksen voittaneen yksikön merkittävimpänä palkintona on Turun
kodinpuolustussäätiön
lahjoittama
ikuisesti palkintona kiertävä Kuirin
Nyrkki, joka on julkisesti esillä sotilaskodin salissa olevassa vitriinissä. Alokaskauden kärkijoukkueena palkittiin
yliluutnantti Ari Korkeakosken kouluttama 1. JK:n Bravo-joukkue. Yksikkö saavutti myös ampumataitotestin Ritarin maljan ampumalla parhaan
ampumatuloksen 10,77.

Tapanin malja – vaativin
peruskoulutuskauden
kilpailu
Turun pataljoonan 5. Jääkärikomppanian varapäällikkö, kapteeni Tapani Kulmala, menehtyi 1. helmikuuta 1997 helikopterionnettomuudessa
Makedoniassa. Kapteeni Kulmalan

vanhemmat lahjoittivat 4. kesäkuuta 1997 Säkylän Varuskunnan Urheilijat ry:lle ja Porin prikaatille ”Tapanin
Maljan”, kiertopalkinnoksi vaativaan
varuskunnalliseen kilpailuun, joka kuvaisi omalla tavallaan Tapanin monipuolista urheiluharrastusta.
Silloiset työtoverit muistavat Tapanin olleen kaikkien arvostama, mukaansa tempaava ja esimerkillinen
johtaja. Kulmala oli myös tunnettu
urheilumies, joka toimi mm. Säkylän
Varuskunnan Urheilijoiden puheenjohtajana ja positiivisuudellaan veti
työkaveritkin liikkumaan.
Edesmenneen Kulmalan muistoa
kunnioittava Tapanin Malja on partioiden välinen n. 30 kilometrin pituinen marssi- ja tehtäväsuunnistuskilpailu, johon kuuluu myös ammunta ja
käsikranaatinheitto.

Kova tahto
vei voittoon

1. Jääkärikomppanian joukkue saapumassa Tapanin maljan
maaliin, loppurutistus on päällä

Voittoisan joukkueen johtajana toimi vänrikki Turo Lehtonen, joka on työskennellyt sopimussotilaana puoli vuotta. Kansainvälisen
valmiusjoukkokoulutuksen ja sissirukin käynyt Lehtonen on myös palvellut rauhanturvaajana Afganistanissa.
- Cooperin testin tulostani kysellyt
päällikkö valitsi minut joukkueenjohtajaksi ja suunnistustaito onkin hankittuna koulutustaustan perusteella.
Ennen kilpailua pyrin jakamaan partiot tasaisesti, jotta jokaisessa parissa olisi hyvä suunnistaja ja kovimmat
menijät saivat tietysti pisimmän hakureissun, kertoo sopimussotilas rauhallisesti.
Mikään ei kuitenkaan ollut varmaa
ennen maalia. Hyvin sujuneen ammunnan ja käsikranaatinheiton jälkeen, joukkue sai kovan iskun päälle
maaliin päättyvälle pikataipaleelle.
Alikersantti Petteri Kyrki sanoo tulleensa valituksi mukaan suunnistustaidon perusteella.
- Fysiikan kestämisessä otettiin kohdallani tietoinen riski. Onneksi joukkue tsemppasi voiton eteen ja käytännössä veti minut maaliin, kun voimat
pikataipaleella ehtyivät.
Jääkäri Arttu Kaivosoja harrastaa
siviilissä partiotoimintaan kuuluvana,
tietenkin suunnistusta.
- Ihan hyvä kilpailu, haastavaakin
maastoa löytyi rastit sopivan vaativia
ja tietysti kunnon päällehän se kävi.
Onko tulevalla valmiusjoukolla jokin yhteinen iskulause? Kaveria kyllä ”jeesitään”oman kunnon ja taidon
mukaan, eikä sitä kaveria kyllä jätetä
– painottaa Arttu lopuksi!

Komentaja Pyykönen onnittelemassa Lehtosta Tapanin maljan
voitosta.

Turun Seudun Kodinpuolustus – säätiön lahjoittama kiertopalkinto Kuirin
Nyrkki on nimetty Mannerheim-ristin
ritari everstiluutnantti Auno Kuirin
mukaan. Näyttävä palkinto on valmistettu hopeasta ja se on mitoiltaan yhdenmukainen Kuirin miesten
käyttämän aseen kanssa. Kuvassa
säätiön puheenjohtaja, ylijohtaja Kari
Häkämies ojentaa ”Nyrkin” yksikön
päällikkö Joni Ylöstalolle.
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Porin prikaatin viestimiehet
valtakunnan parhaita
Kapteeni Kalle Nieminen pääsi esittelemään
Viestiaselajien Ritarimaljaa komentajalle
Viestikomppanian voitettua 1/2012 saapumiserän koulutustason mittauksen. Voitto oli Porin
prikaatin viestijoukoille toinen perättäinen, sillä
edellisen mittauksen voitti Länsi-Suomen Viestipataljoonan Esikuntakomppania.
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arskin ritarit on luovuttanut Viestiaselajin
Ritarimalja-pokaalin
viestiaselajien johdolle 27.elokuuta 1991., se on Ritarimaljoista nuorin. Joukkojen suoritustason
mittauksen johtaa Viestikoulu Viestitarkastajan ja Maavoimien esikunnan
hyväksymien arviointikorttien mukaisesti. Aselajin piirissä ollaan ylpeitä arvioinnin perinteestä. Muissa aselajeissa arviointimallia vasta kehitetään ja
kokeillaan.
Komppanian päällikkö Kalle Nieminen yksikkösi vastaa yhtymän viestijärjestelmän (YVI 2) kouluttamisesta Porin prikaatissa, kerrotko lyhyesti
mistä tässä järjestelmässä on kyse.
- Lyhyesti sanottuna järjestelmällä
luodaan koko prikaatin vastuualueelle johtamisyhteydet 22 viestiasemaa
käyttäen. Langattomilla linkkiyhteyksillä ja lyhyillä valokuitukaapeleilla luodaan viestiverkko, joka tarjoaa
tarvittavat yhteydet tulenkäyttöön ja
prikaatin komentopaikoille.
Mitä asioita koulumittauksessa seurataan?
- Viestiasemat ovat vastustajalle arvokkaita maaleja, joten ne eivät pysy pitkään paikallaan. Arviointi lähtee
siitä käyntiin, kun asema saa käskyn siirtyä. Aseman purku kellotetaan, siirrytään uudelle asemapaikalle
ja kellotetaan aseman perustaminen.
Parin tunnin aherruksen jälkeen tarkastetaan lopputulos, ensin yleiset
asiat kuten aseman puolustussuunnitelma, vartiojärjestelyt, majoitukset ja
naamiointi. Tietenkin myös viestiyhteydet on pelattava ja viestitekninen
osaaminen on oltava kunnossa.
Mikä on menestyksen salaisuus?
- Koko prikaatin johtamiskonseptia on kehitetty aktiivisesti viime vuosina, erityisesti edellisenä päällikkönä
toiminen kapteeni Henri Huurinai-

Onnistuneesti naamioitu viestipanssariajoneuvo (Vipa, XA-202
YVI2M). Näkyvissä on vain hydraulisesti nouseva teleskooppimasto linkkiradioasemaa varten. Vipan
pysähdyttyä viestiaseman perustamispaikkaan on naamiointi oltava
kunnossa alle puolessa tunnissa.

sen toimesta. Henkilökunta on vuosien saatossa harjaantunut, järjestelmät
osataan teknisesti hyvin ja sitä kautta
koulutus on tullut laadukkaammaksi. Pitkällisen prosessin tuloksena on
saatu pohjat teknisesti kuntoon ja on
voitu alkaa panostaa enemmän taistelutekniikkaan ja -taktiikkaan. Hyvät johtajat ja miehistön tasaisen hyvät suoritukset jokaisella osa-alueella
takasivat voiton tällä kertaa, kiittelee
Nieminen.
Perinteisestä parikaapeliyhteydestä on siirrytty langattomiin linkkeihin
ja valokuituun. Vaatiiko nykytekniikka varusmieheltä erityistaitoja joita on
pitänyt hankkia jo siviilissä?

- Laitteet eivät mitään Amerikan ihmeitä kuitenkaan ole. Kyllä ne pääsääntöisesti kaikki ehtii oppimaan
palvelusaikana, mutta aika nopeaa
oppimista ja sisäistämistä se vaatii.
Huolestuttavaa aselajin kannalta on
se että koko ajan tuntuu tulevan uusia
laitteita viestiaseman sisälle ja kuuden
kuukauden palvelusaika alkaa olla todella lyhyt niiden oppimiseen. Miehistön kanssa kun on loppukyselyä käyty läpi, niin nousee esille että rajusti
on sisäistettävä asiaa lyhyessä ajassa
ja miehistö pitää itse puolen vuoden
palvelusaikaa liian lyhyenä. Saa nähdä miten se onnistuu, toteaa päällikkö lopuksi huolestuneena.
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Pohjalla vai pohjassa?

Retkellä Fiskarsin ruukissa
Teksti ja kuvat: Seija Heiska

P

erinteeksi
muodostunut
syyskauden avaava retki järjestettiin tänä vuonna Länsi-Uudellemaalle. Kohteena
oli Fiskarsin ruukki, entisessä Pohjan
kunnassa, nykyisessä Raaseporin kaupungissa. Menomatkalla ei voinut olla
miettimättä, olisimmeko nyt menossa Pohjaan vai Pohjalle? Pohjaan kai,
vaikka ei kumpikaan vaihtoehto kovin houkuttelevalta kuulostanut. Retkelle oli ilmoittautunut 50 vihreää sisarta. Varusmieskuljettajan kyydissä
retkeläiset starttasivat matkaan lauantaina 11.8. aamukahdeksalta. Tällä
retkellä ei menomatkalla tunnettu kä-

Oppaat kertoivat Fiskarsin
alueen historiasta ja nykypäivästä.
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sitettä yhden pysähdyksen taktiikka,
vaan taktiikkana oli huristella yhdellä
istumalla perille saakka. Taktiikka toimi hyvin, kiitos matkalaisille jaettujen
vesipullojen ja suklaapatukoiden. Perillä oltiinkin hyvissä ajoin ennen kello
11.00 sovittua opastusta. Kierroksen
alkua odotellessa jäi hyvin aikaa tutustua hiukan toisenlaiseen vessaan,
joka kohosi lähes yhdeksi ruukin nähtävyyksistä, tai hörpätä vaikka kupponen kahvia. Huumaava kanelipullan tuoksu olikin todella houkutteleva
ja sai veden herahtamaan kielelle.
Opastuskierrosta tuli vetämään
kaksi Fiskarsin opasta. Kierrosta var-

ten ryhmä jaettiin suunnilleen puoliksi. Sitten suunnattiin oppaan johdolla
pienelle tutustumiskävelylle pitkin Fiskarsinjoen rantaa.

Ruukin historiaa ja elävää
nykypäivää
Fiskarsin ruukki sai alkunsa, kun
hollantilainen Peter Thorwöste sai oikeuden valmistaa valettuja ja taottuja tuotteita tykkejä lukuun ottamatta.
Ruukin historiasta löytyy 1700- 1800
lukujen taitteesta herra nimeltä
B.M.Björkman, joka myöhemmin aateloitiin Björkenheimiksi. Satakuntaan

Kelluvat puutarhat – Fiskarsin
taidenäyttelyn satoa.

Björkenheimit liittää Eurajoella sijaitsevan Vuojoen kartanon isännöinti. Björkman antoi Fiskarsin ruukin ja
kartanon hoidon hulivilipojalleen Ludvigille. Hän viihdytti vieraitaan teettämällä kartanon ylimpään kerrokseen
metsästysradan, jossa eleli mm. kauriita ja jäniksiä. Eihän sitä voinut tietää, koska iskee metsästysinto! Ludvigin isännöinti sai ruukin huonoon
kuntoon ja seuraavaksi isännäksi tuli
turkulainen apteekkari Johan von Julin. Hänen johdollaan ruukki kasvoi
ja kehittyi. Raudanjalostuksen lisäksi Julin kehitti myös maa- ja metsätaloutta. Ruukkilaisista pidettiin myös
huolta, sillä alueelle perustettiin oma
sairaala sekä koulu. Vuonna 1883 perustettiin Fiskars Aktiebolag osakeyhtiö hallinnoimaan ruukkia.
1980-luvulla Fiskarsissa olevat tilat
eivät enää palvelleet teollisuutta toivotulla tavalla ja toiminta siirtyi Billnäsiin. Fiskars-yhtiöt ei kuitenkaan
halunnut ruukkialueen autioituvan,
vaan ryhtyi ”Elävä ruukki”-teemalla houkuttelemaan uusia asukkaita ja
uutta toimintaa ruukin alueelle. Nykyään ruukin alueella asuu noin 600
henkeä. Alue on taiteilijoiden, käsityöläisten ja muotoilijoiden suosios-

sa, mutta alueella asuu myös tavallisia
tallaajia. Nyt aluetta kehitetään ”Koti Fiskarsista”-konseptilla. Sen tavoitteena on kaksinkertaistaa vakituisten
asukkaiden sekä vierailijoiden määrä
seuraavan 15 vuoden aikana.
Ainakin allekirjoittaneen opastusryhmää vetäneen oppaan esitys oli
todella vauhdikas ja elävä. Kuulimme myös selityksen sille, miksi aikoinaan VPK:n iltamissa tanssi alkoi heti
kun puhaltajat kajauttivat soittimistaan ensimmäiset tahdit. Syy oli hyvin
yksinkertainen: koskaan ei voinut tietää, miten pitkään soittajat ovat soittokunnossa. Myös sen tiedämme nyt,
mihin kannattaa nykyään sijoittua, jos
haluaa tietää kaiken mitä ruukin alueella tapahtuu. Keskellä tietotoimistoa on, jos istuu pari päivää torialueen viereisessä kahvilaravintolassa.

Vapaata tutustumista ja
tuliaisostoksia
Opastuksen päätteeksi ryhmät saatettiin lounaalle ravintola Kuparipajaan. Siellä asetuimme pöytiin, nautimme maukkaan lounaan ja tietysti
ravintolan täytti myös vilkas puheensorina. Lounaan jälkeen retkeilijät va-

pautettiin Fiskarsin ruukin alueelle.
Toisin sanoen luvassa oli kolmen tunnin ajan vapaata tutustumista alueeseen, sen nähtävyyksiin ja tarjontaan.
Ilmeisesti vapaata oli kerrankin tarpeeksi, sillä määräaikaan mennessä
kaikki olivat bussissa ja varmaan kaikilla oli myös isompi tai pienempi tuliaispussi mukana. Kaikenlaisia löytöjä
tehtiin, skaalan ollessa lähes puukoista puntareihin.
Fiskars jäi taakse, suuntasimme kohti kotia. Mutta matkan varrella vielä oli yksi pysähdys. Se tehtiin Muurlan lasitehtaalla. Siellä olikin
kansainvälinen tunnelma, sillä pihassa
oli kaksi japanilaisia turisteja kuljettanutta bussia juuri lähdössä ja hetken
kuluttua paikalle kurvasi vielä bussillinen virolaisia turisteja. Hyvin sinne kaikki matkalaiset sovussa sopivat.
Ja taas tarttui matkaan myös tuliaisia.
Loppumatka Säkylään sujuikin sitten
nopeasti päivän kokemuksia miettien
ja kokemuksia jakaen. Fiskarsin ruukin
alue on kaunis ja täynnä kaikenlaista
nähtävää. Siellä kannattaa poiketa, se
on kokemisen ja näkemisen arvoinen
paikka. Kiitos kaikille mukana olleille!
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Terveitä aamuja
elokuun iltoina
Teksti: Seija Heiska Kuva: Anssi Lumme

P

orin prikaatin ja sotilaskodin
yhdessä toteuttama ”Terveitä aamuja”- tempaus järjestettiin heinäkuun saapumiserälle iltatilaisuuksina 28.-29.8.2012. Iltojen
ohjelma noudatti perinteistä kaavaa.

Väestöliiton luennoitsija oli puhumassa ihmisen kasvuvaiheista ja seksuaalisuuden kehittymisestä. SPR:n luennoitsijoiden aiheena olivat päihteet,
niiden käyttö ja käyttöön liittyvät erilaiset valinnat ja mihin ne voivat joh-

taa. Prikaatin sosiaalikuraattorit olivat
myös paikalla muistuttamassa, että
ongelmatilanteissa heidän puoleensa
voi aina kääntyä.
Sotilaskoti tarjosi varusmiehille luentojen jälkeen vielä yhden valintatehtävän. Jokainen varusmies sai valita itselleen sopivat villasukat. Sukkia
oli vieläkin jäljellä Sotilaskotiliiton viime vuoden tempauksesta. Tempaus oli niin vetovoimainen, että myös
tämän vuoden saapumiserät saivat
omat sukkansa, mikä oli täysin ekstraa alkuperäiseen suunnitelmaan!
Varpaidenlämmikkeiden lisäksi jaossa oli myös erilaisia hygieniatarvikkeita: partavaahtoa, -höyliä, after shave- tuotteita ja shampoota. Näistä
tuotteista löytyi luonnollisesti tytöille omat versiot. Myös SPR jakoi omat
selviytymispakkauksensa.
Tilaisuuksia sivusta seuranneena
voin todeta varusmiesten olleen kiinnostuneita illan luennoista. Luentojen
aiheet olivat kaikkia omakohtaisesti koskettavia, jokainen kuului kohderyhmään. Myös muovikassiin kertyneet hyödykkeet tuntuivat olevan
mieluisia.

Parasta palvelua elämän eri vaiheisiin

Kosken Osuuspankki • Kyrön Seudun Osuuspankki
Liedon Osuuspankki • Piikkiön Osuuspankki • Vaskion Osuuspankki
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www.poppankki.fi

VIHERHIUKKASET
3/2012 www.sotku.fi
Laatinut: Seija Heiska

S

yksyn viiletessä on taas aika
tarkastella sotilaskotiyhdistyksen syksyn toimintaa. Luvassa on perinteisiä tapahtumia ja vähän
mausteeksi jotain uuttakin vaivahdetta.
Ohjelmiston aloittaa, tai aloitti Porissa syyskuussa järjestetyt sisarpäivät. Lokakuun sisartapahtumana on 11.10. vierailu Harjavaltaan
Emil Cedercreutzin museoon. Paitsi Cedercreutzin taidetta tarjolla on
myös hänen keräämänsä Maahengen temppelin kokoelma sekä taidekokoelma joka käsittää suomalaisia
ja ulkomaisia 1800- luvun lopun ja
1900- luvun alun taidetta. Taidetta ja

kulttuurihistoriaa tarjoava vierailu tulee varmasti olemaan osallistujilleen
antoisa. Museon on kyllä näkemisen
arvoinen paikka, eikä pitkä matkakaan ole esteenä.
Sotilaskotiyhdistyksen syyskokous
pidetään 22.11.2012, kokouspaikkana on sotilaskodin kerhohuone. Kokoukseen toivotaan runsasta osallistujamäärää. Tervetuloa päättämään
toimintasuunnitelmasta, jäsenmaksuista, talousarviosta, puheenjohtajan, johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien valinnoista sekä edustajista
Sotilaskotiliiton kokouksiin! Henkilövalintoja ei tarvitse pelätä. Kylmiltään
kukaan ei puheenjohtajaksi tai johtokuntaan joudu!

Joulukuun sisartapahtumana on
tällä kertaa kerhohuoneessa pidettävä puurojuhla. Päivämäärä on
12.12.2012 alkaen kello 18.00. Tällä kertaa puurojuhlaan saatiin lisättyä
vähän uutta maustetta, tai ylimääräinen manteli: puurojuhlan jälkeen siirrytään kuuntelemaan Satakunnan
sotilassoittokunnan kauneimpia joululauluja. Konsertti alkaa sotilaskodissa kello 19.00. Nyt meille on tarjolla
joulukonsertti tutussa ympäristössä!
Ilmoittautumiset sisartapahtumiin
Tuija Ryömälle.
Kuulaita syyspäiviä ja piteneviä iltoja!

Osuustoiminta
= yhteistä etua
Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansiosta meillä on
mahdollisuus laittaa hyvä kiertämään. Osuuskauppa

erä!

Gerber

MonitoiMityöKalu
mm. Pihdit, sileä- ja sahalaitainen veitsi, sakset sekä risti- ja
talttapää meisseli. Sis. vyökotelon.

19

95

Keulan tulos käytetään oman toimialueen hyväksi

Airam
led-7 Käsivalo
Alumiinirunkoinen (vesitiivis),
pieni ja tehokas LED-käsivalaisin,
7 kpl ultrakirkasta 0,1W LEDiä,
ei sis. 3 x AAA paristoja.

14

95

asiakasomistajien etuihin ja palvelujen kehittämiseen.
Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu myös vastuu
yhteisistä asioista. Keula on vahvva oman alueensa
tuntija ja kehittäjiä.. Keulan tekemät investoinnit
toimialueelleen työllistävät ja ovat mukana vahvistamassa kotiseutunsa hyvinvointia.

Kodin terra Pori
Tikkulantie 4, 28100 Pori, p. 02 625 1990
Ma-pe 7–21, la 7-18, su 12-18

keula.fi
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Jäsenhankinnassa
tehtiin uusi
maailmanennätys?
TekstI ja kuvat: Kari Nummila

P
38

akinoitsija
Olli
kirjoitti1930-luvulla, että ”on
vaikea tulla toimeen, jos ei
ole tointa, johon tulee”!
Tämä on varmaankin totta – kiltatoiminnassakin sen verran mukaillen,
että on vaikea tuottaa kiltatoimintaa,
jos ei ole jäseniä.

Porin Rykmentin-Porin prikaatin
killan ”jäsenhankintaohjukset” Seppo Yli-Nissilä ja Markku Nummijoki ovat paneutuneet jäsenhankintaan
oikein olan takaa: heinäkuun alussa
pidettiin Oripäässä Okra –maatalousnäyttelyt , joilla tämä kaksikko hankki neljässä päivässä peräti 61 uut-

ta jäsentä. Jokainen vähänkään asiaa
tunteva myöntänee, että ovatpa pojat
aikamoisen tuloksen tehneet. Potentiaalia tietysti oli, sillä Okrassa vieraili
yli 70 000 kävijää.
Lienee niin, että tulos hakee lajissaan vertaistaan eli liekö ainakin
suomalaisittain ”ME-tasoa” jäsen-

KILLAN TEHOMIEHET.
Killan alaosaston, Loimaan seudun
vääpelien Jorma Koivisto keräsi työpanoksellaan, Okra-alueen päivystysvuorollaan rahaa kerholleen.
Markku Nummijoki ja Seppo Yli-Nissilä hankkivat melkein ”uskomattoman” määrän uusi jäseniä kiltaan yhteensä 61 henkeä!
määrän kasvussa? Killan jäsenmäärä
ylittää jo 1 200 jäsenen rajan – tarkka
luku on nyt 1 205. Syyskuun puoliväliin mennessä mitattuna kuluvan vuoden nettotulos on peräti 114 jäsentä siltikin, vaikka otetaan huomioon
syystä tai toisesta syntyvä poistuma.
Uusia jäseniä on kirjattu 135 ja pois
on kirjattu 21 jäsentä. Tänä vuonna
saavutetaan killan jäsenmäärän lisäyksessä kaikkien aikojen ennätys.
Kiltamme on nyt suurin Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenistä ennen
Kaartin Jääkärirykmenttiä. Suurimmat
ovat Ilmavoimien kiltaliitto ja Pioneeriaselajien kiltaliitto, joissa kummassakin on kuitenkin useita eri kiltoja jäsenenä.
Killan kaksikko teki kutakuinkin viikon urakan, kun OKRA -messut kestivät neljä päivää. Yksi päivä kului
rekvisiitan hakuun Säkylästä ja teltan
pystyttämiseen ja yksi päivä taas purettiin tapahtumaa kuljetuksineen.
- Yrittämättä ei mitään tule. Asiaa
pitää esittää maltillisesti, sillä ”asiakas” on tietysti oikeassa eikä tilanteessa saa syntyä todellakaan mitään
pakottamisen tunnetta toiselle osapuolelle. Ihmiset täytyy ottaa persoonina. Meillä on yksi erityisen hyvä lähestymistapa aloittamalla homma
esittelemällä omaa Porilainen –lehteämme, joka on poikkeuksellisen laadukas tuote. Jäsen pystyy sen avulla
saavuttamaan tuntuman siihen, mitä killassa ja Prikaatissa tapahtuu, YliNissilä selvittää.
- Vaikka Okrassa oli kyse tosi suuresta tapahtumasta, Puolustusvoimat
– tässä tapauksessa Porin prikaati –
ei tällä kerralla ollut lainkaan mukana messuilla eikä näin ollen myöskään
Säkylän sotilaskoti. Tämä asiaintila
vähensi ilman muuta sitä yleisömäärää, joka poikkesi kiltojen teltalle (
mukana myös Autojoukkojen Turun
kilta samassa telttakompuksessa kuten reserviläiset ja reserviupseerit ja
MPK) Lisäksi teltalle sattui metsänreunapaikka, mikä sekin vähensi kävijöiden määrää.. Teltta kyllä saatiin Pri-

kaatilta lainaksi tapahtumaa varten.
Loimaan iskuryhmään on saatu mukaan vahva, uusikin lenkki eli Tauno
Rohkimainen, joka yleensä keskittyy
tapahtumissa kiltatuotteiden esittelyyn ja niiden kauppaamiseen. Tarjolla
on muun muassa pinssejä sekä killan
logoilla varustettuja pyyhkeitä, lakkeja, solmioita ja naisten huiveja.
Prikaatin saapumiserän 2. valatilaisuudessa elokuun lopulla Seppo,
Markku ja Tauno olivat asettuneet
elokuvaluokan eteiseen yhdessä sotilaskodin ”sivutoimipisteen” ja varusmiestoimikunnan kanssa. Väkeä olikin
liikkeellä ennätysmäisesti. Kiltaan liittyi valapäivänä viisitoista uutta jäsentä. Kolmikon koko vuoden jäsenhankintamäärä nousee selvästi yli sadan
hengen ja työ jatkuu.
Kolmikon vetäjänä on muita kavereitaan varttuneempi Seppo Yli-Nissilä, joka täyttää ensi vuonna 70 vuotta. Mutta ikä ei hänen tahtiaan haittaa
kilta- eikä reserviläistyössä saati hänen ampumaharrastuksessaan, jossa
hänet löytää useimmiten ihan tuloslistojen kärkipäästä ja jopa ykkösenä
häntä paljon nuorempienkin seurassa!
Sepolle on ehtinyt kertyä jo yli 200
(!) erilaista MPK:n kurssia ja erityisesti kotu-hommissa (koulutus- ja tuki) ja

kertausharjoituspäiviäkin on runsaasti. Usein kursseilla onnistuu siinä sivussa myös killan jäsenhankinta.
- Ei kannata jäädä istumaan keinutuoliin, vaikka ikääkin tulee aina vuosi
kerrallaan. Pieni puuhailu ja sosiaaliset
kontaktit pitävät virkeänä. Liikkeelle
ajaa myös maanpuolustushenki, jota on siirrettävä nuoremmille, Seppo
sanoo.

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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Pesäpallokin kohotti
sissipäällikön kuntoa
TekstI: Kari Nummila Kuvat: Helena Honkasen kokoelma

M

oni muistaa, että kiltamme ensimmäinen
puheenjohtaja oli Ilmari ”Imppa” Honkanen, reservin majuri ja ekonomi sekä Jatkosodan aikainen sissipäällikkö,
joka kunnostautui poikkeuksellinen
vaativaa fyysistä sekä henkistä kuntoa
vaativassa kaukopartiotoiminnassa
Mannerheim nimitti Honkasen
Mannerheim -ristin (R2) ritariksi numero 50 27.2 1942. Vähän tätä ennen hän johti erityisen tuloksellisesti
Itä-Karjalassa kaukana vihollisen selustassa Petrovskij-Jamin huoltokeskuksen tuhoamista yli sadan miehen
partiollaan.

Hän pyrki taitojaan ja taipumuksiaan vastaaviin tehtäviin päätyen
Osasto Marttinan kaukopartio- ja sissijoukkoihin, jotka tekivät vihollisen
selustaan tiedustelu- ja tuhoamisretkiä.
Honkanen (Loimaa s. 25.12.1909,
k. Naantali 8.10.1897) kävi ”vakinaisen väen” Porin Rykmentissä ja
suoritti aliupseerikoulun. ”Ylioppilastulvan” takia hän oli jäänyt vaille upseerikoulutusta, jonka hän sai kuitenkin välirauhan aikana v. 1940 n.s.
1:llä ”sotakurssilla”. Hän opiskeli ensin luonnontieteitä, mutta siirtyi sitten
kauppakorkeakouluun. ”Imppa”oli
luontoihminen loppuun saakka. Sen

todistaa hänen kotinsa Naantalin
Luonnonmaalla, jossa paitsi luontoasiat niin myös isänmaan historia ja
maanpuolustushenki näkyvät konkreettisesti.
Talvisodan aikaan hän oli toimistotehtävissä. Jatkosodan alussa hän toimi 31. Sotasairaalan komendanttina.
Siellä pitkästyttyään hän oma-aloitteisesti pyrki rintamalle.
Kansallispelillämme pesäpallolla oli
iso taustamerkitys Honkaselle niin
hänen ruumiinkuntonsa kuin henkisenkin kanttinsa terästymisessä. Hän
pelasi myös jääkiekkoa, sillä Loimaa
kuului lajin pioneeripaikkakuntiin.
Niinpä ”Imppa” on aikanaan kuulunut niin Suomen Pesäpalloliiton kuin
Suomen Jääkiekkoliiton johtokuntiin.
Tahko Pihkala toimi armeijan liikunnankehittäjänä ja loi baseballista sekä
”neljän maalin” pitkästä pallosta nykymuotoisen pesäpallon, joka oli ja on
hyvä harjoite jälkiväkitaistelijoille.
Pesäpallon termistöä on hieman
”nykyaikaistettu” eli jos pelaaja ei ehdi pesälle ennen palloa, hän palaa ennen kuoltiin.

Keripukkipullaa
Tahko oli tekijä ja näkijä. Hän totesi valkoisista pullajauhoista, että mitä hienompaa, sen huonompaa: mitä järkeä on kuoria vehnä ja poistaa
30 vitaaliainetta ja panna tilalle paria
suojaravinnetta. Kuorineenkaan vehnä ei ole rukiin tai kauran veroinen.
Siksi hän nimittikin vehnäleivonnaisia
keripukkipullaksi!
Viimeksi valapäivänä allekirjoittanut huomasi ilokseen, että Prikaatin
urheilukentän pinnassa näkyivät pesäpallokentän kalkkiviivat. Prikaatin
liikuntaupseeri Markku Virtala vahvistaa, että pesäpalloa pelataan yhä
Prikaatissa.
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Ilmari Honkasella oli Naantalin kodissaan aikamoiset kokoelmat m.m.
tuli- ja teräaseitakin; kuvassa hänellä on kädessään isänsä Anselm
Honkasen takoma puukko, jolla oli oma nimensäkin, ”kehtolaulu”,
joka kuului partioretkillä hänen vakiovarusteisiinsa.

Suojeluskunta koulutti
”Impan” kotikunnassa, Loimaan
kauppalassa toimi suuri suojeluskunta, johon hänkin kuului pelaten siel-

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

Ravintola

ANKKURIPAIKKA
Hyvän ruuan ystäville

Heimolinnankatu 18, Loimaa (02) 763 1841

Aleksis Kiven katu 9, Puh. (02) 762 5100, www.rautia.fi

Alikersanttina sotaan lähtenyt
Ilmari Honkanen nousi kapteenin
arvoon ja siviilissä vielä reservin
majuriksi.
lä myös pesäpalloa ja sitten lopulta
1930-luvulla perustetussa Loimaan
Palloilijoissa vieden sen kapteenina
valtakunnan korkeimpaan sarjaan.
Tietojen mukaan ”Imppa” piti kaiken aikaa huolta fyysisestä kunnostaan mutta ei unohtanut myöskään
alaistensa valmennusta. Porukkaan
pääsi vain testien kautta.
M2 -ristin myöntökirjassa todetaan,
että ”Honkanen on entisajan sissipäälliköiden kunniakas seuraaja. Hän
nauttii miestensä ehdotonta luottamusta ja kunnioitusta. He seuraavat
johtajaansa kuinka vaarallisiin ja vaikeisiin yrityksiin tahansa”.
Viimeiselle partioretkelle Äänislinnan tienoille ”Imppa” vei joukkonsa
elokuussa 1944. Räjäytyksillä estettiin
vihollista tuomasta lisäjoukkoja Kannakselle. Tällä reissulla hän haavoittui.
Sissi ”kätkettiin” maastoon ”linjojen”
takana. Hänet noudettiin lentokoneella vasta sitten, kun välirauha oli jo
solmittu!
JK: Ilmari Honkasen kaukopartioretkistä löytyy ainakin yksi romaani.
Se v. 2011 ilmestynyt Mikko Porvalin
”Operaatio Hokki”.

KOKEMÄEN KAUPUNKI
www.kokemaki.fi

O S A A M I S TA , T U T K I M U S TA J A
K O U LU T U S TA VA AT I V I L L A A LO I L L A .

Turku on ollut vetovoimainen eurooppalainen kulttuurikaupunki
jo 1200-luvulta lähtien. www.turku.fi
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ABLOY- valtuutettu A-LAATU-Lukkoliike

KOLUMNI
Kirjoittaja Kari Nummila on
Porilainen-lehden avustaja.

Suoraa puhetta!

S

uomalainen pitää suorasta puheesta, jota ei aina kuule poliitikkojen suusta; liian usein
pelataan totuuden kustannuksella.
”Puuta heinää” poliitikot puhuvat aika usein ainakin sotilaallisesta maanpuolustuksesta. Syynsä on silläkin, että asiaa ei aina edes tunneta!
Puolustusvoimien komentajalta Ari
Puheloiselta kysyttiin kenraali, varapuolustusministeri Nikolai Makarovin
äskeisen käynnin pohjalta ja hänen
puheidensa takia tv:ssä, miksi Suomi
harjoittelee niin paljon idän sunnalla. Puheloinen vastasi selkeästi ja suoraan: harjoittelemme siellä, missä se
on tarkoituksenmukaisinta!
Puheloisen sanoista päättelen, että mahdollinen uhka nousee lähinnä vain idästä. Samasta on kyse, kun
maavoimien ja ilmavoimien valmiusyhtymät sekä Maavoimaesikunta painottuvat itään.
Puheloiselta kysyttiin, onko Suomi
uhka Venäjälle? Hän vastasi kieltävästi todeten, että harjoittelemme vain
puolustussotaa!

Ikiaikaisesta idänuhasta kertoo sekin, että reservimme on 350 000 soturia eli tosi suuri porukka EU:n piirissä – ohitsemme menevät vain Kreikka
ja Turkki, joilla on kränävälit. Englannissa on 160 000 sotilasta ja Saksassa
180 000. Määräämme laskettaneen
lähivuosina ehkä 230 000 taistelijaan,
mutta sijoitumme lännessä siltikin tosi korkealle. Itänaapuriimme nähden
määrä on pieni. Puheloisen arvion
mukaan resurssimme eivät yksinkertaisesti riitä enää 350 000 taistelijan
varustamiseen.
Kun katselee Venäjän valtavia yksiköitä Spetznats – prikaateineen (todelliset erikoisjoukot) itärajallamme,
niin pahalta näyttää. ”Tuntematon
sotilas” – romaanissa sanottiin, että ”suomalainen vastaa kymmentä
ryssää”. Nyt olisi ehkä syytä puhua
käänteisesti, jos on uskominen ulkopoliittisen instituutin tutkijaan, tohtori
Markku Salomaahan.
Onko Venäjä uhka Suomelle? Miksi Lugan ohjustukikohdasta Pietarin
lähistöltä saadaan lähetettyä vaikka

ydinkärjellä varustettu ohjus ainakin
Oulun korkeudelle asti.
Venäjän tavoite on satsata aseistukseensa 460 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Pienen Suomen puolustuksen koko vuosibudjetti
on noin 2,2 miljardia euroa.
Kirjailija Kaari Utrio on kirjoittanut
useasti kolumneissaan, että Suomeen
pitää liittyä pikavauhtia Natoon. Hänen perusteensa löytyvät historiasta.
Presidentti Mauno Koivisto sanoi,
että EU:n Suomi liittyi myös turvallisuussyistä eikä Suomi EU:n jäsenenä
ole enää puolueeton. EU:lla ei ole eikä tule sotajoukkoja, sillä EU-maiden
ihmisistä jo yli 95 % on Natossa.
Puolueettomia emme siis ole EU:n
takia, mutta olemme nyt sotilaallisesti liittoutumattomia, kun meillä ei ole
enää YYA-sopimusta Neuvostoliiton
hävittyä.
Presidentti Martti Ahtisaari kannatti NATO-jäsenyyttä jo v. 2001 Turun Sanomien ja Porin prikaatin turvallisuusseminaarissa. Viime syksynä
hän totesi Aamulehdessä, että vain
uussuomettuminen estää Suomen
NATO-jäsenyyden
Suomen joukoilla ja aseilla on pitkälle NATO-yhteensopivuus, mutta
NATO-optio on täyttä harhaa. Pitää
muistaa, että palovakuutusta ei saa
enää, jos talo jo palaa.
Liittoutumatta emme olisi itsenäisiä: Saksa koulutti jääkärit 1915-1918
ja Saksa takasi itsenäisyytemme myös
kesällä 1944. Tällä en väheksy sotaveteraaniemme enkä kotirintamaväkemme uhrautuvaa työtä.
Dosentti Aura Korppi-Tommola on
sanonut, ”Suomen lapset ovat viime sotien kaksinkertaisia uhreja: sodan jälkeen kylmän sodan uhreja, kun
asioista ei puhuttu avoimesti. Lasten
traumat ovat jääneet sodan tutkimuksessa varjoon”. Ehkä sama pätee aikuisiinkin, kun sotien jälkeen pitkään
eräillä tahoilla yritettiin tehdä Suomesta konnaa ja Neuvostolitosta uhria! Kielteiseen NATO-asenteeseen on
tälläkin vaikutusta ja sillä, että poliitikot eivät uskalla kertoa todellista mielipidettään.
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Varusmiestoimikunnan
puheenjohtajan tervehdys
Teksti: Johannes Laaksonen Kuva: Anssi Lumme

O

nnea, uudet varusmiehet! Pkausi on taisteltu läpi ja Ekausi pyörähtänyt käyntiin.
Ei ole nykyään itsestäänselvyys, että
nuori selviää varusmiespalveluksessa näinkin pitkälle. Keskeyttämisprosentti on tänä päivänä Suomen historian korkeimpia. Tuntuu että nuorison
kantti kestää varusmieskoulutusta
vuosi vuodelta vähemmän ja vähemmän. Voitte siis olla itsestänne ylpeitä, sillä kuulutte siihen ryhmään joka
on suoraselkäisesti kestänyt alokaskauden haasteet. Alatte olla katoava
luonnonvara.
Puolustusvoimien tarjoamasta koulutuksesta kannattaa ottaa kaikki irti.
Puolusutsministeriön teettämän kyselyn mukaan varsinkin johtajakoulutusta arvostetaan. Yli 80% työnantajista
pitää puolustusvoimien johtajakoulutusta hyödyllisenä tai melko hyödyllisenä. Lääkintämieskoulutusta ja kuljettajakoulutusta arvostetaan myös
suuresti. Ei siis kannata ohittaa täällä saamaanne koulutusta olankohau-
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tuksella. Siitä tulee takuulla
olemaan tulevaisuudessa hyötyä. Varusmieskoulutus antaa
myös harvinaislaatuisen mahdollisuuden kokeilla omia rajojaan valvotussa ympäristössä.
Maastoharjoitukset ja marssit
kannattaa nähdä mahdollisuutena ottaa selvää kuinka paljon
suomalaista sisua teistä oikeasti löytyy.
Varusmiestoimikunta työskentelee läpi syksyn varusmiesten palvelusolosuhteiden
parantamiseksi. Olemme kehittäneet liikuntakerhotoimintaa huomattavasti lisäämällä
kuntosalikerhon, sekä koripallokerhon valikoimaamme. Lähiviikkoina
avataan
myös
VMTK:n ylläpitämä VLK-lenkki. Olemme kartuttaneet vapaa-ajanviettotilan elokuva- ja
pelivalikoimaa, sekä kehitelleet erilaisia turnauksia ja tapahtumia varusmiesten vapaa-ajan
piristeeksi. Syksyn aikana järjestetään
muun muassa Prikaatin Futsal- ja NHL
-13-turnaukset. Varusmiestoimikunta järjestää myös kaikille halukkaille
mahdollisuuden suorittaa metsästyskortin joulukuun alussa.
Haluan myös korostaa Varusmiestoimikunnan merkitystä varusmiesten
äänitorvena ja vaikuttamisen kanavana. Jos teillä on parannusehdotuksia
varusmiesten koulutukseen tai arkeen
liittyen, voitte saada äänenne kuuluville VMTK:n kautta. Työskennellään
yhdessä seuraavia palveluseriä ajatellen, ja tehdään joukko-osastostamme
vieläkin parempi paikka palvella.
Haluamme koko VMTK:n puolesta
toivottaa teille miellyttävää loppupalvelusta. Puolustusvoimien meininkiin
kuuluu, että välillä harmittaa ja on ankeaa, mutta lopussa kiitos seisoo. Reservin auringon paistellessa kasvoille
voimme jokainen nostaa itsellemme
hattua ja sanoa, että olemme tehneet
miehen työn.

Alikersantti Johannes Laaksonen
Varusmiestoimikunnan Puheenjohtaja

Porin prikaatin
Varusmiestoimikunta ja
Tykkimiestoimikunta tekevät

kummi-

varuskunta-

työtä
P

orin prikaatin Varusmiestoimikunta ja Niinisalon Tykistöprikaatin Tykkimiestoimikunta ovat jo usean vuoden toimineet
toistensa kummitoimikuntina. Ennen
puolustusvoimauudistuksen toimeenpanoa kummivaruskuntatyön merkitys tulee vielä korostumaan.
Tärkeimpänä tehtävänä kummitoimikunnilla on seuraavaksi suunnitella, kuinka varusmiestoimikunnat yhdistyvät, ja miten niiden organisaatio
tulee muuttumaan Niinisalon yhdistyessä Porin prikaatiin vuonna 2015.
Porin prikaatin varusmiestoimikunnalla tulee todennäköisesti olemaan kaksi yksikköä, toinen Huovinrinteellä ja
toinen Niinisalossa. Suurempi kysymys on, kuinka toimienkilöhierarkia ja
varat jaetaan. Kaikki on vielä suunnitelmavaiheessa, mutta alustava suunnitelma yhdistymiselle tulisi luoda jo
seuraavien kolmen kuukauden aikana.
Porin prikaati ja Tykistöprikaati toimivat yhdessä myös valtakunnallisessa VMTK-sihteeristössä, jossa pyritään aloitetyön kautta kehittämään
koko Maavoimien varusmiesten palvelusolosuhteita ja VMTK-toimintaa.
Tykistöprikaati on osa Porin prikaatin
johtamaa työryhmää, jonka vastuulla
on seuraavan toimikauden ajan Maavoimien Varusmiestoimikuntatoiminnan kehittäminen.
Kummivaruskunnat
kokoontuvat säännöllisesti ryhmätyöskentelyn
merkeissä. Kaikkea aikaa ei käytetä
vain kokouksiin ja aloitetyöskentelyyn, vaan tärkeänä osana on myös
tutustuminen varuskuntiin, ideoiden
vaihtaminen ja hyvien suhteiden luominen.

Porin prikaatissa
juhlittiin alokaskauden
viimeistä iltaa

Teksti: Johannes Laaksonen Kuva: Anssi Lumme

P

orin prikaatissa alkoaskauden
viimeistä iltaa juhlittiin perinteiseen tapaan Sotilaskodin ja
Varusmiestoimikunnan järjestämässä
viihdeillassa. Porilaisaukio täyttyi juhlivista varusmiehistä, kun lavalle nousivat taikuri-koomikko JP Pirinen ja
The Voice of Finlandista tuttu Krista
Siegfrids.
“Uskomatonta miten porukka oli
mukana, en ole näin suurta mieskuoroa nähnyt ikinä”, kommentoi

ensimmäistä kertaa varuskunnassa
esiintynyt Siegfrids. The Voice of Finland-debyytin jälkeen Siegfridsillä on
pitänyt kiirettä. “Olen tehnyt paljon
keikkoja klubeilla ja festareilla. Kohta
pitäisi myös ensimmäistä levyä alkaa
äänittää.” Hän piti esiintymistä Porin
prikaatissa mukavana hengähdystaukona arkisten kiireiden keskellä. “Toivottavasti pääsen esiintymään tänne
tulevaisuudessakin,” hän sanoo.
Taikuri-koomikko JP Piriselle varus-

kunnat ovat tuttuja. “Toimin varusmiespalveluksen aikana Varusmiestoimikunnan puheenjohtajana, joten
kokemusta varuskunnissa järjestettävistä tapahtumista on”, hän kertoo.
Taikureita esiintyy Sotilaskodin viihdeillassa harvemmin, mutta vaihtelu
virkistää ja varusmiehet viihtyivät hyvin Pirisen käsittelyssä. “On mukava
nähdä miten sotilaatkin osaavat ottaa
rennommin ja pitää hauskaa”, kertoo
Pirinen.
Krista omistautui
yleisölle.
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Teksti: Antti Muhonen Kuva: Puolustusvoimat

P

uolustusvoimien
komentaja kenraali Ari Puheloinen tarkasti elokuun lopussa kriisinhallintakoulutusta
Porin prikaatissa, vierailulla oli mukana myös Irlannin puolustusvoimi-
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en komentaja kenraaliluutnantti Seán
McCann. Suomella ja Irlannilla on
yhteinen kriisinhallintapataljoona Libanonissa, joten maiden järjestelmien
tunteminen on molemmille tärkeää.
Kenttäsairaanhoitaja Sami Lindh esit-

teli seurueelle lääkintäkoulutusta kasilääkintäsimulaattorin avulla (ylhäällä).
Alakuvassa McCann keskustelemassa
Libanoniin lähdössä olevien rauhanturvaajien kanssa

Victorinox SwissTool
3.0323.3CN on Suomen
Puolustusvoimien käyttämä
monitoimityökalu.

VOITTAMATON
V ST M

3.0323.3CN SwissTool/
Suomen Puolustusvoimat
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