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Kansi: Suomalaisen kriisinhallintajoukon tehtävät keskittyvät vuoden
2014 aikana neuvonantoon. Afgaanit ottavat yhä enemmän vastuuta
maansa turvallisuudesta. Kuva: Pasi Hario
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Yhden luukun
periaate

P

uolustusvoimauudistukseen liittyvä suunnittelu on loppukesästä ulottunut myös sotilaallisen
kriisinhallinnan vastuiden ja johtosuhteiden arviointiin. Syksyn aikana selvitetään mahdollisuudet
siirtää osa kriisinhallintaan liittyvistä vastuista Porin prikaatista Maavoimien esikuntaan ja myöhemmin perustettavaan Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen.
Alustavien keskustelujen perusteella voi todeta, että
muutos on tehtävissä ja että vastuiden siirtäminen keventäisi Porin prikaatin tulevaisuuden työtaakkaa. Esillä olleet
operatiivisen johtamisen, tilannekuvan ylläpidon, tiedustelun ja viestinnän vastuut muodostavat selkeän kokonaisuuden luovutettavaksi puolustushaaraesikunnalle, jos
siihen päädytään. Porin prikaatin hoidettavaksi jäisi tässä
vaihtoehdossa edelleen muun muassa kriisinhallintajoukkojen koulutus, henkilöstöön liittyvä hallinto, operaatioiden perustaminen, joukkojen keskittäminen ja operaatioiden purkaminen. Logistiikkalaitos vastaisi omalta osaltaan
operaatioalueilla olevien kansallisten huoltoyksiköiden
johtamisesta sekä operaatioiden ylläpidosta.
Ensin on kuitenkin mietittävä miten edellä kuvatut
muutokset parantavat kriisinhallintajoukkojemme palvelusturvallisuutta ja Suomesta annettavaa tukea verrattuna
nykyiseen ”yhden luukun periaatteeseen”? Vastaus tähän kysymykseen määrittää muutostarpeen ja tavoitetilan. Muutos vaatii vielä paljon suunnittelutyötä ja on riippuvainen monesta asiasta. Kaksi haastetta nousee ylitse
muiden: henkilöstön osaaminen ja sitoutuminen.
Sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyviä käytäntöjä ei opeteta puolustusvoimien virkakursseilla. Osaamista hankitaan palvelemalla kriisinhallintajoukoissa tai tekemällä pitkäjänteistä ja monipuolista työtä kriisinhallinnan parissa.
Porin prikaatin esikunnassa, Kriisinhallintakeskuksessa ja
Huoltokeskuksessa puhtaasti kriisinhallintaan liittyvien
tehtävien parissa meillä työskentelee noin 60 henkilöä, eli
noin 35 % koko vahvuudesta. Tämän lisäksi noin 90 hen-
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kilöä käyttää tehtävänkuvansa mukaisesti puolet työajastaan kriisinhallintaan liittyviin tehtäviin. Laskuihin on vielä
lisättävä prikaatin joukkoyksiköiden kouluttajatuki rotaatiokoulutukselle, joka vastaa tällä hetkellä yhden perusyksikön vuosityöpanosta. Varsinaisten, jokapäiväisten tehtävien lisäksi.
On sanomattakin selvää, että mainittu osaaminen ei ole
siirrettävissä kokonaisuudessaan Mikkeliin, Tampereelle tai Turkuun. Yhtä selvää on, että siirtyvien vastuiden
avainhenkilöstö joutuu siirtymään tehtäviensä mukana,
koska pääteasemilla ei vielä löydy riittävää osaamista. Siirtyvien henkilöiden tehtäväksi tulee hankitun kokemuksen
jakaminen - toiminnan käynnistäminen ja uusien palvelustovereiden työhön opastaminen. Vakaviin notkahduksiin
ei ole varaa, vaikka hyvän osaamistason saavuttaminen ja
käytänteiden muotoutuminen vievät vuosia.
Sitoutuminen liittyy henkilökohtaiseen vastuuntuntoon.
Vasta kun on henkilökohtaisella tasolla sisäistänyt, että kriisinhallintasotilaamme palvelevat pahimmillaan nykymuotoisen sodan etulinjassa, ymmärtää että pyydetty
tuki on tarjottava viipymättä, oli sitten kysymys haavoittuneen sotilaan evakuoinnista Suomeen tai kriittisen varaosan toimittamisesta operaatioalueelle. Sitoutumista ja
vastuuntuntoa vahvistavat tieto siitä, että kaikki kriisinhallintajoukkojen tuen parissa työskentelevät palvelustoverit ja esimiehet löytyvät jos ei nyt ihan naapuritoimistosta, niin ainakin seuraavasta rakennuksesta. Kun samalla
mäellä ollaan ei kehtaa tehdä muuta kuin priimaa. Samalla on vuosien saatossa kerääntynyt surullisia esimerkkejä
siitä, miten käy kun aito sitoutuminen puuttuu. Siitä ei tähän asti ole joutunut luokille, jos sattuu palvelemaan eri
organisaatiossa ja satojen kilometrien päässä tukitarpeen
esittäjästä.
Laajemmin tarkasteltuna muutoksesta löytyy myös lisäarvoa. Ulottamalla kriisinhallinnan vastuita yhä laajemmalle puolustusvoimiin tulee sotilaalliseen kriisinhallintaan
liittyvät tehtävät tutuiksi yhä useammalle työntekijälle ja
esimiehelle. Yhä pienemmäksi kutistuu se joukko, jolla on
mielestään varaa suhtautua väheksyvästi puolustusvoimien kolmanteen päätehtävään. Vastavuoroisesti saamme täällä Säkylässä tuoreita näkökulmia asioidemme hoitamiseen.

Eversti Mikael Feldt
Porin prikaatin esikuntapäällikkö

Suomen ISAF-operaatio loppusuoralla:

”Hyvin suunniteltu
on jo puoliksi tehty”
Teksti ja kuvat: Pasi Hario

A

fganistan ohittaa vuonna
2014 kaksi merkkipaalua:
kevään presidentinvaalit ja
ISAF-operaation
päättymisen. Vaaleihin on asetettu paljon
odotuksia. Vuoden 2009 presidentinvaaleissa äänestysprosentti jäi kolmenkymmenen tietämiin huolimatta
raportoiduista lukujen kaunisteluista.

Rotaatioerä 213 komentajanvaihtoparaatissa Mazar-e Sharifissa
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Suomalaisia toimittamassa ammustäydennyksiä taisteluharjoituksin.

Hyvin suunniteltu...
N
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ytkin äänestäjien rekisteröinti takkuilee etenkin maaseudulla.Vaalit eivät näyttäydy mahdollisuutena parempaan. Kansa ei usko, että
heidän elintasonsa nousisi tai johtajien väärinkäytökset loppuisivat uuden
presidentin myötä. ”Silti on ilahduttavaa huomata, että vaalit itsessään
ovat herättäneet jo nyt avointa yhteiskunnallista keskustelua”, toteaa
Suomen Afganistanin suurlähettiläs
Ari Mäki.
Vaalit eivät ole demokraattiset termin länsimaisessa merkityksessä.
Suurimmat poliittiset ryhmät ovat jo
käyneet kauppaa maan vaikutusvaltaisimmista viroista. Jollekin ryhmitty-

mälle luvataan varapresidentin paikkaa, toiselle ministeripestejä. Vaalien
ennakkosuosikiksi on veikattu nykyisen presidentin Hamid Karzain veljeä Qyam Karzaita. Lopputulos saattaa tosin muuttua nopeastikin, kuten
maassa on tapana. Vaikka äänestysprosentin uskotaan jäävän alhaiseksi, tulos lienee valtablokin odotusten
mukainen.
”Sopimusvaalien” hyvä puoli on,
ettei niiden odoteta heikentävän Afganistanin turvallisuustilannetta. Taleban on julistanut, ettei sillä ole intressejä iskeä ”näytelmää” vastaan. Sen
sijaan kapinalliset odottelevat, miten peli avautuu ISAF-joukkojen pois-

tuessa Afganistanista vuoden 2014
loppuun mennessä. ” Kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan ja miten
esimerkiksi USA:n tuki näkyy alueella. Kaikki on auki”, suurlähettiläs Mäki tiivistää.
Ulkomainen apu ei silti ole päättymässä ensi vuonna. ISAF:n seuraajamissio jatkaa Afganistanin turvallisuusviranomaisten kouluttamista ja
esimerkiksi Yhdysvallat on odotusten mukaisesti ilmoittanut jättävänsä
maahan myös huomattavat ilmavoimat. Suurvallan intresseissä on säilyttää huomattava sotilaallinen voima
Keski-Aasiassa.
Afganistanin armeija ja poliisi tarvitsevatkin tukea. Turvallisuusviranomaisten määrävahvuus 350 000
miestä on kyllä saavutettu, mutta
joukot ovat edelleen hyvin eri tasoisia, huolto takkuilee ja vaihtuvuus on
suurta. Vaihtuvuus tosin ei ole pelkästään paha asia. Armeija nauttii laa-

jaa yhteiskunnallista arvostusta ja on
myös koulutuslaitos. ”Lukemaan tai
vaikkapa käden taidon armeijassa
oppinut afgaani hyödyttää kyläänsä
myös palveluksen keskeytettyään”,
muistuttaa SKJA:n komentaja everstiluutnantti Tommi Haapala. Silti tulee
kestämään vielä pitkään ennen kuin
afgaanien oma huolto tai ilmatuki toimivat. ”Tähän tarvitaan edelleen ulkovaltojen panosta. Suomen apu on
edelleen tervetullutta”, Haapala jatkaa.
Suomi ei olekaan päättämässä yli
vuosikymmenen sitoutumistaan Afganistaniin ja heittämässä hukkaan
saavutettuja tuloksia. Suomalaiset
neuvonantajat tulevat tukemaan afgaaniviranomaisia myös vuoden 2014
jälkeen. Silti suomalaisten kokonaisvahvuus laskee ja tukikohtia suljetaan.
”Vaikka Suomi on saanut toimillaan
paljon aikaan Afganistanissa, on panoksemme moneen muuhun maahan
verrattuna rajallinen. Toiminta täällä
on yhteistyötä ja Suomen suuntaviivat ovat sidoksissa muiden pelaajien
kuten pohjoismaiden, Saksan ja Yhdysvaltojen linjoihin”, tiivistää everstiluutnantti Haapala.
Suomalaissotilaiden keskittäminen
harvempiin tukikohtiin helpottaa johtamista, joukkojen suojausta ja huoltoa. Tukikohtien alasajo on valtava
logistinen ponnistus. Yli vuosikymmenen aikana operaatioalueelle on
kuljetettu miljoonia kontteja ja satoja miljoonia tonneja välttämätöntä ja
vähemmän välttämätöntä materiaalia. ” Tukikohtien purun valmistelut
on onneksi aloitettu hyvissäajoin etukäteen. Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty”, hymähtää Haapala. Osa
materiaalista luovutetaan tukikohtien myötä afgaaneille, osa tuhotaan,
mutta valtava määrä tavaraa panssaroiduista ajoneuvoista, tietokoneisiin
ja sotilasvaatteisiin kuljetetaan lentäen, pyörillä, raiteilla ja seilaten takaisin kotimaahan.

Neuvonantajaryhmä
lähdössä tehtävään
Camp Northern
Lightsissa

Naisten asema Afganistanissa on edelleen heikko

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

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.
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.
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SSO
SUUR-SEUDUN
OSUUSKAUPPA

KOLUMNI

Mika Kalmari, Kapteeni (res.),
UNTSO - Sotilastarkkailija,
2005–2006 sekä 2011–2012.

M

uistan elävästi toukokuisen aamun alkukesästä 2012: Istuimme
päivittäisessä käskynjaossa Syyrian pääkaupunki Damaskoksen esikunnassa. Kaupunkiin oli juuri
saapunut Syyrian uuden YK-operaation (UNSMIS) sotilastarkkailijat, jotka
odottivat vuoroaan ulkona, kauniista aamuauringosta nauttien. Kesken
käskynjaon kaupungilta kuului kaksi valtavan suurta räjähdyksen ääntä.
Ikkunat helisivät ja paineaalto tuntui
esikunnassa asti; autopommeja. Käskynjako pidettiin nopeasti ja rutiinilla, mutta siirtyessämme ulos havaitsin
uusien tarkkailijoiden vakavilta kasvoilta paljon puhuvia ilmeitä – miettivätkö kokeneet sotilaat hiljaa mielessään, että Syyrian sisällissota oli
saamassa uusia muotoja? Tätä oli hiljaisesti odoteltu ja pelätty, muttei missään nimessä toivottu.
Nuo, vain muutaman kilometrin
päässä räjähtäneet autopommit kylvivät valtavaa tuhoa ympärilleen. Ne
eivät olleet suinkaan ensimmäiset,
mutta ajoitus oli erinomainen. Se oli
Syyrian ja Bashar al Assadin hallintoa vastaan taistelevien merkki uusille UNSMIS-tarkkailijoille siitä, että
maan hallinto ei enää kyennyt takaamaan rauhanomaista tilannetta maan
pääkaupungissa. Sotaa Syyriassa oli
tuolloin käyty jo reippaasti yli vuosi.
Samaiset Syyrian UNSMIS-tarkkailijat
eivät myöskään tuolloin tienneet, että
heidän operaatiostaan tulisi mahdoton toteuttaa ja että se lopetettaisiin
jo kesän loputtua, vain 4 kuukautta
sen alkamishetkestä.
Meille UNTSO-operaation sotilas-

tarkkailijoille autopommi-iskut olivat
vasta alkusoittoa. UNTSO, tuo YKoperaatioista vanhin on nähnyt monenlaista sitten perustamisvuoden
1948. Syyrian osalta UNTSOn mandaatti on Golanin ylängöllä (kukkulat). Damaskoksessa meillä oli vain
pieni alaesikunta ja yhteysupseeritoimisto. Tosin, kaikki Syyrian puoleisella Golanilla palvelleet tarkkaili-

panssaroidut ajoneuvot olivat elinehto; ne pelastivat useiden YK-sotilaiden
ja -työntekijöiden hengen. Myöhemmin samaiset ajoneuvot pelastivat
myös UNTSOlaisten henkiä - ennen
kuin osasta niistä tuli ajokelvottomia.
Nyt - lähes vuosi kotiutumisestani, sota Syyriassa on raaistunut, jatkuu yhä
ja tuottaa valtaisaa humanitääristä
hätää. Asiantuntijat ovat povanneet

Suomalaisena sotilastarkkailijana Syyriassa
jat majoittuivat ja huolsivat itsensä
säännöllisesti Damaskoksessa. Myöhemmin kesällä tilanteen kiristyessä
ja Damaskosta ympäröivän Vapaan
Syyrian armeijan saartorenkaan tiivistyessä erilaiset aseiden ja taistelujen
äänet olivat meille jokapäiväisiä. Yksi
lauantai-iltapäivä kuvaa tätä täydellisesti. Olin tuolloin yksin asunnollani,
kaupungin ydinkeskustassa, kun vain
muutaman kilometrin päässä käytyjen
katutaistelujen äänet tuntuivat kuuluvan naapurikorttelista. Kaupungissa,
keskellä betoniviidakkoa äänet kaikuivat sekä kiersivät ja tätä kaikkea
tehosti vielä tuuli, joka puhalsi taistelujen suunnasta tuoden ruudinhajun
sieraimiini.
Kaikkein eniten minua tuolloin huoletti UNTSOn käytössä olevien YKajoneuvojen heikko suojaustaso. Alkukesästä 2012 suurin osa niistä
oli vielä panssaroimattomia ja suojaamattomia. UNSMIS-operaatiolle

Syyrian sisällissodan jatkuvan. Sodan
päättymistä on vaikea ennustaa. Pahimmillaan edessä on vielä vuosien
piina, kärsimys ja eripura. Epäluulon
siemen on kylvetty ja itänyt, vaikka
rauha joskus tuleekin. YK on tehnyt
alustavat suunnitelmat mahdollisen
uuden rauhanturvaoperaation varalle Syyriassa. Tulevaa YK-operaatiota ajatellen yksi suurimmista haasteista tulee olemaan Syyrian suuri koko
ja pinta-ala. Turvattavaa tulisi siis riittämään. Se kuinka monta pienempää
Syyriaa yhdestä isosta Syyrian Arabitasavallasta sitten sodan jälkeen muodostuu, on edelleenkin arvailujen peitossa. Muodostuuko Syyriaan uusi
Lähi-idän kylmän sodan rintama, jonka toisella puolella ovat mm. Venäjä
sekä Kiina ja toisella puolella USA liittolaisineen? Olisiko Syyrian sota voitu
välttää suurvaltojen yhteistuumaisten
ponnistelujen kautta?

9

S

uomi valmistautuu parhaillaan
ottamaan UNIFIL-operaation
irlantilais-suomalaisen pataljoonan johtovastuun Irlannilta
marraskuussa 2013. Vaihdon myötä
pataljoonasta tulee suomalais-irlantilainen suomalaisten vahvuuden noustessa 350:een rauhanturvaajaan.

Lisää kalustoa
Heinäkuussa yli 50 konttia erilaista materiaalia ja laitteistoa laivattiin
Rauman satamassa ja lähetettiin kohti Beirutia. Kahden viikon merimatkan
jälkeen materiaalia päästiin siirtämään

keilla. Tukikohdan käyttövesi (vessat,
suihkut) haetaan erikseen säiliöautolla naapuripataljoonan vastuualueelta,
joten tämäkin nouto-operaatio toteutetaan marraskuusta lähtien suomalaisvoimin. Pataljoonan viestiyhteyksistä vastaavat jatkossa suomalaiset
viestimiehet, joten päätukikohtaan
ja etutukikohtiin nousee uusia viestimastoja ja viestikontteja. Tarkoituksena on myös rakentaa kokonaan uusi
viestiverkko helpottamaan ja varmentamaan yhteydenpitoa Libanonin
vuoristoisissa maisemissa.
Suomalaisjoukon vahvuuden kak-

Johtovaltiovastuu
Teksti: Antti Kekola Kuvat: Antti Kekola ja Markus Malila
Beirutin satamasta maantiekuljetuksena suomalaisten tukikohtaan At Tirissä, Etelä-Libanonissa. Samalla laivalla
saapui myös runsaasti ajoneuvokalustoa, muun muassa panssaroituja Mersuja, Paseja, nosturi sekä palo- ja pelastusajoneuvo. Elokuun alussa kaikki
materiaali ja kalusto oli saatu onnistuneesti siirrettyä satamasta tukikohtaan odottamaan käyttöönottoa.

Huoltovastuu
Johtovaltiona Suomi ottaa vastuulleen irlantilais-suomalaisen pataljoonan huollon. Tämä tarkoittaa
käytännössä sitä, että suomalaiset
huolehtivat leirin sähköntuotannosta,
lääkinnästä, kunnossapidosta ja rakennustoiminnasta. Lisäksi päävastuu
tukikohdan ruokalasta ja joukon muonituksessa on jatkossa suomalaisko-
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sinkertaistumiseen valmistaudutaan
rakentamalla päätukikohtaan syksyn aikana kaksi uutta saunaa ja uusi, tilavampi Suomi-Talo. Lisäksi vanhoja majoitustiloja peruskorjataan ja
muun muassa leirin sähkökytkennät
vaihdetaan vastaamaan suomalaista
vaatimus- ja laatutasoa. Lisäksi päätukikohdan viereisellä kukkulalla sijaitsevan tähystystukikohdan miehittää marraskuussa suomalainen
jääkäriryhmä. Niinpä kyseistä tukikohtaa tullaan peruskorjaamaan ja
parantelemaan ennen vastuun vaihtumista.

Jääkärikomppania ja
esikunta
Suomalaisen Alfa-komppanian lisäksi Suomi asettaa johtovaltiona pataljoonaan tukikomppanian, johon

Suomalaiset rauhanturvaajat partioimassa
Libanonissa sinisen linjan läheisyydessä.

sisältyy pioneeri-, tiedustelu-, panssarintorjunta- ja tulitukitoiminta. Suuri osa rotaatiossa 1/13 palvelleista
Alfa-komppanian rauhanturvaajista
sijoitetaan tukikomppaniaan, ja Alfa-komppania muodostetaan pääosin
rotaatiossa 2/13 saapuvista uusista miehistä ja naisista. Kaiken kaikkiaan 106 toukokuussa 2013 palveluksensa aloittaneista rauhanturvaajista
jatkaa palvelustaan 2014 kevääseen
asti. Tämä vuoden palvelevien joukko varmistaa omalta osaltaan sen, että toimialueella opitut tiedot ja taidot
saadaan välitettyä marraskuussa saapuvalle joukolle.
Suomen kontingentin komentajana
ja pataljoonan varakomentajana toukokuussa aloittanut everstiluutnantti Asko Valta siirtyy marraskuussa pataljoonan komentajaksi. Vastaavasti
pataljoonan varakomentajaksi siirtyy
irlantilainen everstiluutnantti. Pataljoonan esikunnan jokaisen toimiston
päällikkönä toimii jatkossa suomalaisupseeri.

Tilanne Etelä-Libanonissa
vakaa mutta herkkä
Johtovaltiovastuun lähestyessä tilanne on suomalaisten vastuualueella edelleen vakaa, mutta vaikeasti ennustettava. Heinä- ja elokuun
autopommi-iskut Beirutiin, rakettien
ampuminen Israeliin ja Israelin vastaiskut Libanoniin ovat tapahtuneet
kaukana suomalaisten vastuualueesta
ja koko UNIFIL-operaation vastuualueen ulkopuolella. Syyriasta sotaa pakoon lähteneet ihmiset näkyvät kylien ja kaupunkien kaduilla, mutta eivät
ole toistaiseksi aiheuttaneet minkäänlaista uhkaa turvallisuudelle. Lisäk-

si Syyrian pakolaiset ovat pääasiassa
sunnimuslimeita, joten he välttelevät
shiiamuslimien kansoittamaa suomalaisten vastuualuetta etelässä.
EU päätti heinäkuussa 2013 Hizbollah-puolueen aseellisen siiven
nimeämisestä
terroristijärjestöksi. Päätös on siinä
mielessä mielenkiintoinen,
että puolueena Hizbollahilla
on virallinen ja laillinen asema Libanonin hallituksessa ja
parlamentissa, eikä paikallisten
ihmisten mielestä puolueesta
ole eroteltavissa erillistä aseellista siipeä tai osastoa. Päätös itsessään ei epäilyksistä huolimatta
ole aiheuttanut muutoksia alueen
tilanteeseen tai vaikuttanut paikallisten suhtautumiseen UNIFIL-joukkoja kohtaan.
Kaiken kaikkiaan tilanne Etelä-Libanonissa ja suomalaisten vastuualueella on rauhallinen, mutta pinnan
alla kuohuu. Lisäksi Israelin armeijan lisääntynyt toiminta Libanonin etelärajan, Blue Linen, lähistöllä pitää tilanteen
rajan tuntumassa jännittyneenä molemmin puolin. Vakavammilta välikohtauksilta eri maiden asevoimien välillä on kuitenkin vältytty ja Suomi jatkaa operaation
kolmen päätehtävän suorittamista, eli valvoo väkivaltaisuuksien lopettamista, tukee
Libanonin hallitusta ja avustaa Libanonin
väestöä.

Hizbollah EU:n
terrorijärjestöjen
listalle

E

uroopan Unionin päätös lisätä Hizbollah-järjestön
aseellinen siipi terroristijärjestöjen listalle on herättänyt keskustelua ja mielenkiintoa ympäri maailmaa. UNIFIL-operaatiossa yhteistyössä toimivat Suomi
ja Irlanti aluksi vastustivat Hizbollahin lisäämistä listalle, jossa on valmiiksi muun muassa Al-Qaida-terroristijärjestö. Lopulta Euroopan Unioni kuitenkin pääsi yksimielisyyteen päätöksestä ja nyt Hizbollahin
aseellisen siiven tukeminen esimerkiksi rahallisesti
on laitonta. EU kuitenkin tukee jatkossakin Libanonin valtiota, jonka hallituksessa Hizbollah-puolue vaikuttaa. Euroopan Unionin päätös terroristilistauksesta koskee vain Hizbollahin aseellista
siipeä, mutta varsinaisten aseellisten toimijoiden erottaminen on ongelmallista. Päätöksen
julkistamisen jälkeen Al Jazeera -uutiskanava
esitti videon, jossa suomalaisten vastuualueella asuvat ihmiset toteavat useaan otteeseen, ettei Hizbollahissa ole erikseen aseellista ja poliittista siipeä, vaan Hizbollah on
yksi yhtenäinen järjestö jolla on paikallisten täysi tuki. Päätöksellä pelättiin olevan vaikutus Etelä-Libanonin herkkään
tilanteeseen ja johtavan toimiin UNIFILjoukkoja kohtaan. Näin ei kuitenkaan
käynyt ja tilanne suomalaisten vastuualueella on säilynyt edelleen rauhallisena.
Syksyn aikana massiivinen nosturi on ollut kovassa käytössä, kun
kalustoa on lisätty At Tirin tukikohtaan Etelä-Libanoniin. Suomi
aloittaa suomalais-irlantilaisen
pataljoonan johdossa 26.11.,
silloin suomalaisten rauhanturvaajien määrä nousee 190:stä
350:een.
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Kriisinhallinnan parhaat
käytännöt ja tärkeimmät
kehityskohteet tallentuvat
Teksti Markus Malila
Kuva: Pasi Hario
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O

lennainen osa kehitettäessä sotilaallisen kriisinhallinnan suorituskykyä Puolustusvoimissa on havaintojen
tekeminen omasta toiminnasta, opiksi
ottaminen sekä noiden prosessien systemaattinen dokumentointi.
Tätä varten on oma toimintamallinsa,
joka kulkee nimellä kriisinhallinnan Lessons learned (LL)-toiminta.
LL-havaintoja tehdään monella eri tasolla, sotavarusteiden sopivuus kriisinhallinnan olosuhteisiin tai esimerkiksi
taktisen tason toiminta ovat esimerkkejä tähän asti tehdyistä havainnoista, joiden perusteella toimintaa ja kriisinhallintakoulutusta on kehitetty.
Vaikka parannusehdotuksia on tehty
aina ja toimintaa kehitetty maan sivu, on
toiminta LL-prosessin muodossa aiempaa
järjestelmällisempää.
- Toiminta alkoi keväällä 2011 ja tähän
mennessä olemme keränneet havaintoja eri toimintamenetelmistä ja mm. varusteista noin 80 tapauksen verran, kertoo kriisinhallinnan LL-toiminnasta Porin
prikaatissa vastaava kapteeni Juha Linjamäki.
Joukossa on sekä pieniä arkipäivän havaintoja ja suurempia, mm. taktiikkaan
liittyviä havaintoja.
Ehkä tärkein yksittäinen asia on ollut kriisinhallinnan myötä Afganistanista saatu kokemus ryhmä- ja yksilötason
perustaistelumenetelmistä ja niiden hajanaisesta opetustavasta.
Näiden asioiden yhtenäisyyteen on havaintojen perusteella kiinnitetty koulutuksessa enemmän huomiota varusmieskoulutuksesta lähtien.
Myös tulevat kriisinhallintaoperaatiot
hyötyvät kriisinhallintajoukkojen toimintaan liittyvistä havainnoista. Valtaosalla
rauhanturvaajien havainnoista on liittymäpintaa huoltoon.
Omaa kriisinhallintatoimintaa kehittäessämme tärkeimmät havainnot ovat tulleet huollon puolelta ja olivat esimerkiksi
Libanonia perustettaessa operaation perustamiseen liittyviä havaintoja.
Esimerkiksi Libanonin operaatiota perustettaessa havaittiin tiettyjä asioita, jot-

Ensikosketus
rauhanturvaamiseen
ka vaikeutuivat, kun meillä ei ollut
omaa valmisteluosastoa hyvissä ajoin
operaatioalueella.

Jatkuvuutta ja
tehokkuutta
Kriisinhallintahenkilöstön
palvellessa operaatioissa keskimäärin puoli vuotta kerrallaan, on henkilöstön
kuunteleminen ja tehtyjen havaintojen dokumentointi tärkeää, jotta toimintaa ylipäätään voidaan kehittää
eteenpäin. Systemaattinen dokumentointi jättää vähemmän sijaa vaihtuvasta henkilöstöstä johtuvalle tempoilulle ja toiminnan kehittäminen
tapahtuu koordinoidusti koko kriisinhallintaan liittyvän johtoketjun yhteistyönä.
LL -prosessi etenee niin, että havainnon tehnyt rauhanturvaaja esimerkiksi Libanonissa ottaa yhteyttä oman joukkonsa LL-upseeriin. He
kirjaavat havainnon LL-tapauskortille,
jonka avulla havainnon käsittelyä voidaan seurata. Kotimaassa tapauskortit
siirretään Leijona-portaalin LLsovellutukseen, jonka avulla eri johtoportaat
toteuttavat tarvittavia toimenpiteitä
ja voivat seurata tapausten käsittelyn
etenemistä
Erityisesti varusteisiin liittyvät havainnot ovat kultaakin kalliimpia, jotta samat esimerkiksi varustamiseen
liittyvät virheet eivät toteutuisi rotaatiosta toiseen, Linjamäki korostaa.
Rauhanturvaajat ovat tehneet paljon havaintoja, joilla on selkeä liittymäpinta myös kansallisen puolustuksen
toimintamalleihin. On tärkeää, että esimerkiksi toimialueella oleva jääkärikomppania ei käsittele toiminnan
kehittämiseen liittyviä asioita pelkästään joukon sisäisesti vaan raportoi
kehittämishavaintojaan myös muualla.
Parhaat kenttäkäytännöt kannattaisi usein ottaa sellaisenaan käyttöön
kansallisella puolella.

T

ätä kirjoittaessa on kulunut
kolme viikkoa saapumisestani
Libanoniin ensimmäiselle missiolleni. Vaikka työskentelen itse Porin prikaatissa ja monta kertaa olen
nähnyt suomalaisten rauhanturvaajien lähtevän ja palaavan maailmalle Säkylästä, niin on todettava, että
vasta täällä alueella hahmottuu käsitys siitä, millaista rauhanturvaajan
elämä ja työ täällä alhaalla oikeasti on.
Täällä on tutustunut moneen ensikertalaiseen, jotka ovat siinä mielessä
samassa tilanteessa kuin itsekin, että
vertailua aikaisempiin operaatioihin
tai alueisiin on omakohtaisesti vaikea
tehdä. Kokemukset SKJL:ssa muokkaavat monien meidän mielikuvia
suomalaisesta rauhanturvaamisesta. Joukossa on myös rauhanturvaajia, jotka ovat nähneet eri aikoina eri
operaatioita, myös UNIFIL:in aikaisemmista vaiheista. Heidän kokemuksiaan kuunnellessaan vakuuttuu
siitä, että jokainen missio ja jokainen
rotaatio on ainutlaatuinen.

Kiitettävää sitoutumista
Toisaalta tämä juontuu tietysti tilanteesta ja tehtävästä, johon kriisinhallintajoukko on lähetetty, mutta ennen kaikkea niistä ihmisistä,
joiden kanssa täällä eletään ja työs-

kennellään. Aivan samalla tavalla
täällä, kuin missä tahansa työyhteisössä näkee, miten tärkeää on toisten ihmisten kunnioittaminen ja arvostus. Suomalaisten ammattitaito
ja halu tehdä työnsä mahdollisimman hyvin kunkin omalla osaamisalueella on ollut vaikuttavaa seurata. Olipa sitten kyseessä esikunnan
työ, jääkärikomppanian partiointitehtävät, rakennusryhmän urakointi tai huolto-osien tuki koko joukolle, niin on hienoa nähdä ympärillään
ihmisiä, joihin voi luottaa ja ovat sanojensa mittaisia.
Rauhanturvajoukko lähetetään aina alueelle, jossa ihmisten välillä ei
ole luottamusta. Elämä näyttäytyy
epävakaana ja turvattomana. Tulevaisuuteen ja toisiin ihmisiin suhtaudutaan epäillen ja peläten kun
luottamus yhteiskuntaan puuttuu.
Ajattelen itse, että tästä aukeaa tilaus sille työlle, jota yhdessä teemme ja meidän olemassaolollemme
täällä. Luottamuksen rakentuminen
ei tunnetusti synny hetkessä ja harvoin maailmaa laitetaan kertaheitolla kuntoon. Työtä sen eteen on kuitenkin syytä tehdä ja olla valmiina
kehittämään uusia tilanteenmukaisia toimia.
Ehkä tämän päivän työstä ja sen
tuloksista ovat lopultaan nauttimassa aivan toiset ihmiset, kuin ne jotka
sen puolesta ovat uurastaneet. Toiset kylvävät ja toiset niittävät sadon.
Mikä merkitys tällä missiolla on
paikallisille ihmisille - Mikä merkitys
tällä missiolla on itsellemme? Vastaukset näihin kysymyksiin selviävät varmasti vasta kun oma urakka
on saatu päätökseen ja tätä kaikkea
voi katsoa taaksepäin. Tällä hetkellä
suomalaisella joukolla on vielä paljon työtä edessään ja katseet ovat jo
tiukasti johtovaltiovastuuseen siirtymisessä.
Sotilaspastori Risto Katila
SKJL:n sotilaspappi
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Pedagogiikkaa päiväntasaajan tuntumassa

Koulutustyötä
Malissa ja
Ugandassa
Teksti: Markus Malila

A
14

fganistanin ISAF -operaation alasajon ja Libanonin
johtovaltiovastuun
myötä Suomen sotilaallisen kriisinhallinnan painopiste siirtyy maantieteellisesti länteen päin. Libanonin
johtovaltiovastuu lisää suomalaisten
panostusta Lähi-itään, mutta myös
Afrikassa tapahtuu.
EU:n koulutusoperaatiot Malissa ja
Ugandassa työllistävät loppuvuodesta
yhteensä vajaat 20 suomalaista rauhanturvaajaa.
Malissa operaation tarkoituksena on tukea Malin asevoimia (MAF)
tarjoamalla niille koulutusta ja neuvontaa, jotta Malin asevoimat pystyisivät jälleen huolehtimaan maan-

sa koskemattomuudesta ja saamaan
Pohjois-Malin alueen hallituksen hallintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa,
että myös suomalaisten kouluttamat
sotilaat siirtyvät usein nopeasti koulutuksen jälkeen jopa taistelutehtäviin- Paikalliset ovat hyvin innokkaita
oppimaan. Halukkuus EUTM:n antamaan koulutukseen on suurta, koska
se on tasoltaan todella ainutlaatuista
tässä ymparistössä, majuri Aku Salmi
EUTM Malin esikunnasta Bamakosta
kertoo.
- Malilaiset joukot ovat hyvin vaatimattomasti varustettuja. Tämä on
koulutettaessa ja koulutuksen suunnittelussa otettava huomioon, vaikka malilaiset ovatkin tottuneet hy-

vin vaatimattomiin ja karuihin oloihin,
Salmi lisää.
Malin operaatiolla on toistaiseksi
määräaikainen 15 kuukauden mandaatti, joka päättyy ensi vuoden toukokuussa. Operaation päättyessä
ensi keväänä, jää yhä suurempi vastuu turvallisuudesta YK:n johtamalle
MINUSMA -operaatiolle, johon myös
Suomi osallistuu muutamalla henkilöllä.

Ugandan operaatio
siirtyy Somaliaan
Ugandassa ja Somaliassa toimiva EU:n koulutusoperaatio EUTM
Somalia kouluttaa Somalian turval-

Kouluttajat pitämässä lähtötasotestejä Malin armeijan
sotilaille.
Majuri
Mikko Lehmusvuori
kouluttamassa

lisuusjoukkoja tällä hetkellä Ugandassa. Operaatiossa valmistellaan
koulutustoiminnan siirtämistä Somalian omalle maaperälle, jolloin
myös suomalaisten asemapaikka
siirtyy epävakaaseen Somaliaan.
- Nykyisen saapumiserän koulutus tulee päättymään Ugandassa joulukuun
alussa. Ensi vuoden alusta on tarkoitus aloittaa koulutus Mogadishussa, mutta saattaa olla, että koulutuksen aloitusaika siirtyy joitakin viikkoja,
operaation suomalaisten kansallinen
vanhin, everstiluutnantti Pasi Virta
kertoo.
Operaation tavoitteena on, että somaliupseerit ja - aliupseerit kouluttavat itse omia sotilaitaan. Eurooppa-

laisten sotilaiden tehtävänä on toimia
neuvonantajina somaliupseereille ja aliupseereille heidän koulutustehtävissään.
EU:n koulutusoperaation tavoitteena on tukea Somaliassa toimivaa AMISOM -operaatiota koulutustoiminnalla. Operaation toiminnan
siirtäminen rauhallisesta Ugandasta levottomaan Somaliaan vaikuttaa
ainakin turvallisuuteen. Rauhanturvaajien elämä ja muun muassa kulkeminen Somaliassa tulevat olemaan
Ugandaan verrattuna rajoitetumpia.
- Tärkeimpinä haasteina ovat koulutuskeskuksen turvallisuuskysymykset sekä siirtymiset EUTM Somalian
tukikohdasta koulutuskeskukseen.

- Toiminta tulee olemaan myös
huomattavasti keskitetympää Mogadishussa, koska koulutuskeskus on
noin 4 km:n päässä EUTM Somalian
tukikodasta. Tällä hetkellä Ugandan
pääkaupungista Kampalasta on matkaa Bihangan koulutuskeskukseen
285 km:ä, Virta muistuttaa.
Tällä hetkellä operaatio toimii viidessä eri pisteessä. Jatkossa operaatiolla on toimipisteitä Brysselissä, Nairobissa ja Mogadishussa.
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Pääkohdat eversti Juha Pyykösen puheesta valapäivänä

”Säkylä – Prikaatin
koti 50 vuotta”
Teksti: Antti Muhonen Kuvat: Lassi Saarinen

Useat tuhannet läheiset
olivat jälleen kerran saapuneet seuraamaan valajuhlaa Porin prikaatiin
valapäivänä 23.8. Tällä
kertaa päivä oli muutenkin erityinen, sillä samalla
juhlittiin 50 vuotta täyttänyttä Säkylän varuskuntaa. Prikaatin komentaja eversti Juha Pyykönen
kiitteli puheessaan kaikkia varuskunnan kotouttamisessa mukana olleita
tahoja.
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- Tervetuloa viettämään Porin prikaatin kaksoisjuhlapäivää. Ensinnäkin tänään on valapäivä. Toiseksi, juhlimme Porin prikaatin muuttoa
Turusta Säkylään 50 vuotta sitten.
Heti alusta alkaen paikalliset ihmiset ottivat prikaatin hyvin vastaan.
Aikojen kuluessa kaikesta on yhdessä
sovittu, sovussa on eletty ja prikaati
on asettunut mukavasti kotisijoilleen
tänne Säkylään. Kiitokset jokaiselle kuntalaiselle, Säkylän kunnanisille
kuin myös naapurikuntien johdolle.
Lyhyesti: paras koti prikaatille - Säkylä!
Eversti Juha Pyykönen painotti yleisen asevelvollisuuden etuja Suomen
puolustusratkaisuna ja muistutti sen
kasvatuksellisesta vaikutuksesta, josta hyötyy koko yhteiskunta.

- Asevelvollisuuden yleisyydellä jaetaan vastuuta laajalle joukolle kansalaisia, mutta samalla myös
harjoitetaan varusmiehiä toimimaan
osana yhteisöä ja opetetaan mm. elämänhallintaa. Hyvää käytännön oppia annetaan monella tapaa, esimerkkinä terveelliset ruokatottumukset ja
riittävästi liikuntaa.
- Yleinen asevelvollisuus on moderni ja paras tiedossamme oleva tapa järjestää Suomen puolustaminen.
Puolustuksemme tulee olla uskottava, ulkopuolisen asevoiman käyttöä
ennaltaehkäisevä ja hyökkäyskynnystä nostava. On selvää, että yleinen asevelvollisuus säilyy Suomen
puolustusratkaisun perustana jatkossakin.

Yhteisenä tavoitteena
luotettavat Suomen
puolustajat
- Hyvät Porin prikaatin työntekijät, Teidän kaltaisianne, ammattinsa
erinomaisesti osaavia Porilaisia tarvitsemme jatkossakin - Säkylän ohella myös Niinisalossa, Turussa ja Vaasassa.
Puolustusvoimauudistuksen

Valapäivänä läheiset ”valtasivat”
Säkylän varuskunnan.

tuloksena, ensi vuoden lopusta alkaen, Porin prikaati vahvistaa merkittävästi asemaansa Suomen puolustuksen kulmakivenä, valmiusyhtymänä.
Prikaatimme vahva vastuu Suomen
kriisinhallintaoperaatioiden kouluttajana ja toimeenpanijana säilyy.
- Lopuksi haluan kiittää Teitä, hyvät
varusmiesten omaiset ja läheiset. Varusmiespalvelus on ainutkertainen ja
vaativa vaihe nuoren elämässä. Hän
tarvitsee teidän tukeanne ja kannustustanne selvitäkseen palveluksesta
kunnialla. Esitän lämpimät kiitokseni antamastanne tuesta. Yhdessä teidän kanssanne ponnistelemme kohti
tavoitettamme, joka on asiansa osaava ja itseensä luottava suomalainen
sotilas.
- Tulevaisuutemme rakentuu historian kivijalalle. Tätä vahvaa jatkumoa ilmentävät prikaatimme lähes
400-vuotinen taival, Säkylässä vietetyt ensimmäiset 50 vuotta sekä luja,
veteraanisukupolven ja nuorempien
ikäluokkien muodostama väkevä ketju, joka tänään saa vahvistusta tuoreimmasta varusmiesikäluokasta.
2/13 vannomassa.
Alla: Eversti Pyykönen tarkastamassa paraatijoukkoa.
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Jääkäri Akseli Korpioksa – valan vannoneen
varusmiehen puhe Porin prikaatin
valatilaisuudessa 23.8.

”Kunnioitetut sotiemme veteraanit,
arvoisa valayleisö, Porilaiset”

N
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äin aluksi, haluan koko heinäkuisen saapumiserän puolesta
kiittää sotiemme veteraaneja kaikesta siitä, mitä he ovat tehneet
itsenäisen Suomen puolesta. Teidän
ansiostanne me voimme asua itsenäisessä Suomessa ja puhua omaa äidinkieltämme. Kiitos.
Viimeiset pari viikkoa ovat olleet
varsin hektisiä. Olemme rämpineet
kaatosateisissa metsissä, marssineet
kurinalaisissa sulkeisissa sekä kehittäneet aseenkäsittelytaitojamme. Joka
päivä on ollut niin täynnä ohjelmaa,
että välillä on ollut loppuunpalaminen lähellä. Mutta nyt kaikki se uurastus on palkittu. Juuri hetki sitten
meistä, heinäkuussa 2013 varusmiespalveluksensa aloittaneista taistelijoista tuli jääkäreitä, pioneereja sekä viestimiehiä.
Täällä ollessani olen oppinut jotain
erittäin tärkeää. Porttien ulkopuolella tämä saattaa olla klisee, mutta armeijassa se on edelleenkin totisinta
totta. Kaveria ei jätetä. Varusmiespalveluksessa olen huomannut mitä ryh-

mähenki on. Ryhmähenki on sitä, kun
joku kantaa kaveria palomies otteella marssin aikana koska tämä ei pysty jatkamaan. Ryhmähenki on sitä,
kun toiset pitelevät veden pinnan yläpuolella sitä kuka ei osaa uida. Ryhmähenki on sitä, kun taistelijatoverit
eivät anna toisen luovuttaa. Ryhmähenki on hyvän joukkueen tunnusmerkki sekä elinehto.
Neljä vuotta sitten vanhempi veljeni aloitti oman varusmiespalveluksensa. Siitä asti odotin kuin kuuta nousevaa sitä, että pääsisin aloittamaan
omani. En tiedä mikä siinä oli, mutta maailma varuskunnan porttien sisäpuolella kiehtoi minua. Kun heräsin
heinäkuun kahdeksantena aamuna,
tavarat pakattuina, intoa piukassa ja
mieli korkealla, täytyy myöntää, etten ihan odottanut seuraavan parin
kuukauden olevan samankaltaisia mitä ne ovat olleet. Olen tavannut ihmisiä, joita tulen ikävöimään. Oppinut asioita, joita en tule unohtamaan.
Tehnyt päätöksiä, joista olen jälkeenpäin ajatellut ”kannattiko?”. Kyllä ne

kannattivat. Viimeiset viikot ovat olleet vasta alkua. Tähän päivään päättyy meidän varusmiespalveluksen ensimmäinen luku, alokaskausi. Tästä
jatkamme kohti sodan ajan tehtävään
kouluttautumista.
Vielä kerran, kiitos sotiemme veteraaneille
itsenäisestä
Suomesta. Haluan kiittää myös kouluttajia,
apukouluttajia sekä Porin Prikaatin
henkilökuntaa siitä kovasta työstä mitä he ovat meidän vuoksemme tehneet. Joskus on ollut rankkojakin päiviä, mutta voin vain kuvitella kuinka
rankkaa alikersanteilla sekä kokelailla
on ollut, kun he ovat meitä ohjastaneet sekä opastaneet.
Arvoisat taistelutoverit. Matkamme
on vasta alkanut. Olemme kokeneet
vain pintaraapaisun. Nyt on aika jatkaa eteenpäin ja tehdä ylpeäksi jokainen sotaveteraani, kouluttaja, taistelutoveri sekä kotona oleva läheinen.
Juuri tällä hetkellä me olemme jääkäreitä, pioneereja sekä viestimiehiä,
mutta meistä kaikista tulee sotilaita,
porilaisia!

Puolustusministeri
tarkasti Porin prikaatin
koulutusta

P

uolustusministeri Carl Haglund
vieraili Porin prikaatissa maanantaina 14. lokakuuta. Tarkastuskäynti oli osa laajempaa ministerin
vierailukierrosta maavoimissa, jonka
tarkoituksena on perehdyttää ministeri eri joukko-osastojen ominaispiirteisiin.
Porin prikaatissa ministeri tapasi Libanoniin lähdössä olevia rauhanturvaajia ja tutustui kansalliseen kriisinhallintatehtävään
valmistavaan
koulutukseen.
- Koulutus on erittäin mielenkiintoista ja hienoa. Olen käynyt muun
muassa Libanonissa ja Afganistanissa,
ja meidän reserviläisemme pärjäävät
siinä missä muiden maiden ammattisotilaat, Haglund totesi.
Hän tutustui myös puolustusvoi-

O P I S K E L E M A A N TA I TÖ I H I N –
H A N K I T U PA T U R U S TA !

mauudistuksen toimeenpanoon Porin
prikaatissa ja näki varuskunnan tulevaisuuden valoisana.
- Porin prikaati ei ole mikään säästökohde, vaan yksi niistä kokonaisuuksista joihin panostetaan, Haglund korosti.
Yhteiskunnallisesti haastetta tulevaisuuteen tuovat varusmiespalveluksen keskeyttävien nuorten joukko ja
siihen johtaneet ongelmat.
- Kyse ei ole kiinnostuksen vähenemisestä, vaan yleensä syyt liittyvät elämänhallintaan ja ikävä kyllä
päihteisiin tai huonoon kuntoon. Siinä vaiheessa, kun nuoret tulevat kutsuntoihin on jo usein liian myöhäistä kääntää kehitystä. Tämä on myös
koulujen ja perheiden haaste, Haglund arvioi.

TERVEKSI
RAUMALT
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Porilaisen päiväkirja
Porin prikaatiin siirtyneet
Reservistä:
Vänrikki
Sebastian Kuusinen.............. 1.7.2013
Vänrikki
Ossi Rintala......................... 1.7.2013
Vänrikki
Akseli Saaristo...................... 1.7.2013
Vänrikki
Mikko Seikola...................... 1.7.2013
Vänrikki
Joona Salmi......................... 1.7.2013
Kersantti
Roosa Lehtinen.................... 1.7.2013
Kersantti
Frans-Valtteri Metsä-Tokila.. 1.7.2013
Kersantti
Juhani Männistö.................. 1.7.2013
Kersantti
Eemeli Romakkaniemi.......... 1.7.2013
Kersantti
Joel Pulkka........................... 1.7.2013
Kersantti
Heikki Viinikka..................... 1.7.2013
Alikersantti
Jami Pakula........................ 12.8.2013
Toimistosihteeri
Satu Laurila.......................... 2.9.2013
Kersantti
Juho Pitkäkoski.................... 5.9.2013
Alikersantti
Juho Ruotsalainen................ 9.9.2013

Hämeen rykmentistä
Yliluutnantti
Pasi Risku............................ 1.7.2013
Puolustusvoimien Tiedustelukeskus..
Everstiluutnantti
Kai Kaltiainen....................... 1.9.2013
Pääesikunnasta
Everstiluutnantti
Petteri Kurkinen................... 1.9.2013
Maanpuolustuskorkeakoulusta:
Kapteeni
Mikko Kuokka..................... 1.9.2013
Luutnantti
Daniel Abrahamsson.......... 29.8.2013
Luutnantti
Aarne Koskinen................. 29.8.2013
Luutnantti
Tatu Koskelo...................... 29.8.2013
Luutnantti
Miikkael Lehtola................ 29.8.2013
Luutnantti
Vesa Lehtonen................... 29.8.2013
Luutnantti
Miikka Vasaramäki............. 29.8.2013

Porin prikaatista siirtyneet
Itä-Suomen sotilasläänin esikuntaan
Kapteeni
Jari Hyvönen........................ 1.9.2013
Länsi-Suomen Huoltorykmenttiin......
Yliluutnantti
Henri Pitkäkoski................... 1.9.2013

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

Maavoimien esikuntaan
Kapteeni
Tom Malmström.................. 1.9.2013
Maanpuolustuskorkeakouluun
Kapteeni
Toivo Pollock....................... 1.9.2013
Panssariprikaatiin
Kapteeni
Hannu Pietilä..................... 1.10.2013
Pääesikuntaan
Kapteeni
Risto Kohonen..................... 1.7.2013
Reserviin
Kapteeni
Matti Vesikko...................... 1.7.2013
Luutnantti
Kai Rahkonen...................... 1.7.2013
Luutnantti
Petri Rytsölä........................ 1.7.2013
Taloussuunnittelija
Heikki Närhi....................... 17.8.2013
Vänrikki
Timo Hakaoja...................... 1.9.2013
Vänrikki
Joonas Aunio....................... 1.9.2013
Kersantti
Joonas Kurronen.................. 1.9.2013
Varastomies
Jukka Haikonen................... 1.9.2013
Vänrikki
Jyrki Tahvanainen................ 1.9.2013
Varastomies
Harry Viita........................... 9.9.2013
Kapteeni
Jari Väisänen...................... 1.10.2013

Bonusta pankki- ja
vakuutusasioinnista.
Testaa omat bonuksesi osoitteessa op.ﬁ/bonus
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www.facebook.com/turunseudunop

Ylennetyt ja palkitut upseerikerholla 4.6.2013

rakenna oma työkalusi
kampanjakoodilla
-30%
PORI2013
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www.voittamaton.com

PORIN
PRIKAATI

50

Puutarhajuhla Porilaisittain
Kuvat: Samuli Vahteristo
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Tangokuningas Mäkimattila
on isänmaallinen mies
Teksti: Asko Tanhuanpää Kuvat: Asko Tanhuanpää ja Kyösti Mäkimattilan kotialbumi

Kyösti Mäkimattila, tangokuningas vuosimallia 2013,
sanoo olevansa perinjuurin isänmaallinen mies.
Isältään, reservin yliluutnantti Antti Mäkimattilalta
sinivalkoisen ajatusmaailmansa perineestä Kyöstistä olisi saattanut tulla
upseeri, ellei hän olisi jo
nuorena miehenä katsonut kynää miekkaa väkevämmäksi välineeksi.
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Armeijassa lauloi Musti,
mutta vähän Kyöstikin
Ei ole kovinkaan suuri ihme, jos tangokuninkaan tittelillä varustettu mies
alkaa ylistää armeijajuttujensakin yhteydessä laulun ihanuutta. Kyösti
Mäkimattila, 37, ei puhu kuitenkaan
itsestään, vaan tärkeimmästä työvälineestään.
- Minun armeija-aikanani Mustit
lauloivat vielä kaunista laulua, Mäkimattila maalailee muistojensa virtaa
sanoiksi.
Nuoremmalle polvelle samoin kuin
pst-aselajia tuntemattomille lienee
syytä tarkentaa, että tässä tapauksessa Musti ei ole suinkaan koira, vaan
Suomessa valmistettu raskas sinko
mallia 95 S 58-61.
- Lauleskekin toki siellä itsekin
niin alokkaana kuin Haminassakin.
RUK:ssa meillä oli koossa aika kovatasoinen mieskuoro, joka pisti mene-

mään ihan äänistä. Mukana oli muun
muassa Club for Five-yhtyeestä tunnettu Tuomas Ahola, selvittää Mäkimattila.

Alokasajan jälkeen
heti upseerikouluun
Porin Prikaati oli Yläneeltä kotoisin
olevalle Kyösti Mäkimattilalle luonnollisin paikka saapumiserässä 1/96
käynnistyneen asevelvollisuuden suorittamiseen. Hiukan se tosin nuorta miestä harmitti, että prikaati sijaitsi Säkylässä.
- Jos Yläneen kartanonherra ei olisi ollut niin tarkka pelloistaan, niin Turun Rykmentti olisi jatkanut toimintaansa Yläneellä, hän tietää
Mäkimattila kuuluu ikäluokkaan,
jolle RUK:n ovet aukenivat heti alokasajan jälkeen. Sinkomies pitkänhuiskeasta nuorukaisesta tuli vahingossa.

- Majuri Erkki Kallio kertoi, että
kaksi meistä tukilinjan miehistä lähtisi Haminaan pst-komppanian sinkolinjalle. Nousin pystyyn, kun muuten
ei vapaaehtoisia tahtonut löytyä. Niin
minusta tuli sinkomies, Kyösti Mäkimattila kertoo.
- Sairastin Haminassa ollessani keuhkokuumeen ja olin jo heittää
pyyhkeen kehään. Siellä mentiin välillä aika kovaa ja uutta asiaa lyötiin
eteen koko ajan. Sen verran sinnikkyyttä onneksi kuitenkin löytyi, että
vein homman loppuun asti, hän muistaa.

Aatun tapaaminen
ei unohdu ikinä
Reserviupseerikoulussa
ollessaan
Mäkimattila tapasi niin kenraali Adolf
Ehrnroothin, presidentti Martti Ahtisaaren kuin Hollannin puolustusvoimien silloisen komentajankin. Arvovieraita Haminaan vetivät arvatenkin
myös valtakunnan ensimmäiset naispuoliset upseerioppilaat.
- Aatu Ehrnrooth oli todella vaikuttava henkilö, häntä ei unohda ikinä.
Sittemmin sain viedä kerran hänelle
kukkia Kakskertaan, kun työskentelin Turussa ukkokodin talonmiehenä.

Armeija-ajan kruunu
tuli Niinisalosta
Kyösti Mäkimattila kertoo päässeensä armeijan juonesta kiinni viimeistään siinä vaiheessa, kun hän palasi kokelaana Säkylään. Paikka löytyi
prikaatin ainoasta sinkojoukkueesta, missä miehet olivat niin sanotusti vanhoja.
- Minä koin etuna sen, että olin ollut heidän kanssaan alokkaana. Yhteys ryhmään löytyi yllättävänkin hyvin,

kun otin itse alusta lähtien täysillä ja
kunnianhimoisesti.
- Koko armeija-aikani kruunu oli
Niinisalossa järjestetty pst-leiri, jonka
yhteydessä järjestetyn kilpailun voitimme ihan sata nolla. Vyörytys alkoi
jo siitä hetkestä, kun tulimme paikalle. Kaikki oli valmiina alle puolen tunnin. Muilla oli hommat täysin vaiheessa, kun meillä oli jo sissiteltat pystyssä
ja naamioverkot paikallaan.
- Hyvät kouluttajat olivat myyneet
minulle ajatuksen siitä, että jos kilpaillaan, niin kilpaillaan täysillä, tiivistää
Mäkimattila.
Kouluttajiensa nimiä 17 vuoden takaa nykyinen reservin vänrikki pudottelee kuin sieltä kuuluisalta apteekin
hyllyltä.
- Vänrikit Vuorinen ja Kortteus sekä
yliluutnantti Helminen olivat hienoja
miehiä kaikki tyynni, kuten oli myös
aliupseerikoulun vääpelinä toiminut
yliluutnantti Kalliola.
- Saattaa kuulostaa kliseiseltä, mutta minulle jäi armeijasta pelkästään
hyviä muistoja. Olen käynyt Porin
Prikaatissa sittemmin esiintymässä
useammankin kerran ja aina sinne on
ollut yhtä mukava tulla, Mäkimattila
painottaa.

Voitto laulu-uran
avauskilpailusta
Musiikin pariin Kyösti Mäkimattila ajautui heti ala-asteelle eli Yläneen
koulunmäelle mentyään. Tulevalla
tangokuninkaalla oli ikää hädintuskin seitsemän vuotta, kun hän voitti koulunsa henkisen taidon kilpailut.
Samoihin aikoihin ajoittuu myös rumpujensoiton aloittaminen Takapotkunimisessä puhallinyhtyeessä.
Mäkimattilan ensimmäinen kevyen
musiikin genreen istuva yhtye oli Rol-

Santsarina Porin
Prikaatissa. Alavasemmalla särmänä poseeraavan
kokelas Mäkimattilan edessä vanha
kunnon Musti.

lers ja ensimmäinen oma bändi puolestaan rautalankaa ja vanhaa tanssimusiikkia soittanut The Cruels.
- Nimi vaihtui Varjokuvaksi ja sen
kanssa voitimme sitten tanssiorkesterien SM-kisat.
- Varjokuva on edelleenkin hengissä
ja sen kanssa tehdään keikkaa säännöllisesti. Kesän jouduin kiertämään
Hovinarrien kanssa, mutta onneksi
sain järjestettyä yhteisessä ohjelmatoimistossa paluun tuttuun bändiin

Entistäkin
kotirakkaampi
Kesän erilaisissa kissanristiäisissä
kiertänyt tangokuningas varjokuvineen aloitti täysipainoisen keikkaelämän syyskuussa, marraskuussa alkavat Sinitaivas-konsertit ja joulukuussa
mukaan tulevat vielä joulukonsertit.
Tammikuussa Mäkimattila ja Varjokuva suuntaavat Miamiin esiintymään
paikalliseen Suomi-seuraan.
- Jos tangokuninkaan tittelin voittaminen on johonkin vaikuttanut, niin
ehkä se on tehnyt minusta entistäkin
kotirakkaamman. Kiirettä pitää, mutta senkin keskellä elämässä on oma
tärkeysjärjestys, jossa kodilla ja perheellä on kiistaton ykkösasema, kolmen lapsen isä vakuuttaa.
- Toinen konkreettinen muutos on
siinä, että jouduin romuttamaan haaveeni opiskelemaan lähtemisestä. Ehdin jo ilmoittaa Varjokuvan pojille, että yhteiselle taipaleellemme on tullut
piste, mutta niin vain kiertäminen jatkuu edelleenkin, kulttuurituottajan
opintoihin hakeutunut Mäkimattila
selvittää.

Runokirja julki
Turun messuilla
Tangokuninkaan edustus- ja työkiireiden ohessa Kyösti Mäkimattila on
viimeistellyt kaikessa hiljaisuudessa
ensimmäistä kirjaansa. Suuntatähti –
nimen saava runokirja julkaistaan Turun kirjamessujen yhteydessä 15.10.
- Olisin saattanut hyvinkin lähteä sotilasuralle, ellen olisi jo nuorena
miehenä pitänyt kynää miekkaa väkevämpänä välineenä. Olen aina ihaillut
tiivistettyä ilmaisua ja siitä ajatusten
lähteestä taisi syntyä jotain kuolematonta jo RUK:n virallisiin päiväkirjoihin, hän paljastaa.
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Monipuolinen
A-kortti ajetaan
metsässä ja
kaupungissa

Teksti: Antti Muhonen
Kuvat: Lassi Saarinen

P
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orin prikaatin maastomoottoripyöräkurssilla koulutetaan
yksiköiden joukkotuotannon
mukaiset moottoripyörälähetit ja -tiedustelijat, toinen kurssi syksyllä ja toinen lopputalvesta yhteensä
noin 50 kuljettajaa vuodessa. Koulutettavien vaatimuksena on siviilistä
A-kortti ja mielellään ajokokemusta
maastosta, sekä fyysinen ja henkinen
sopivuus pyörän selkään.
Oppilaiden taidot ovat hyvin erilaiset ja yhtenä tavoitteena kurssilla onkin oppia mihin pyörän suorituskyky
ja omat taidot riittävät. Kurssin johtajan yliluutnantti Tommi Mäkisen mukaan aivan äärirajalle ei mennä, mutta
sopivasti kokeillaan kuitenkin. Pyörän
ajamista harjoitellaan tieajon lisäksi
paljon erilaisissa maasto-olosuhteissa.
Kurssilaisille tutuksi tulevat hiekkamontun rinteet nousuineen ja laskuineen, metsä kiemuraisine polkuineen,
enduro-reitti, motocross-rata, kalliot, ja jopa suo silmäkkeineen käydään
testaamassa.

- Ei ole tarkoitus tehdä maailmanmestareita vaan tavoitteena on kouluttaa moottoripyörätaistelijoita, jotka
selviävät hiukan hankalammassakin
maastossa ja löytävät mahdollisimman vaivatta perille pyörä ja mies ehjänä ja valmiina seuraavan tehtävän
toteuttamiseen, kertoo Mäkinen.

Kaukana hupiajelusta
Neljä viikkoa kestävän pyöräkurssin ohjelma on tiivis. Aluksi kerrataan
liikennesäännöt ja käydään läpi pyörän rakenne teoriassa ja käytännössä. Varsinainen ajoharjoittelu aloitetaan ennakoivan ajon kurssilla. Toinen
viikko ajetaan lähes kokonaan maastoajoa pitkiä päiviä sisältäen myös pimeäajoa. Päivien päätteeksi luonnollisesti tehdään tarvittavat huollot
ja mahdollisten vikojen ilmaantuessa opetellaan korjaamaan tai ainakin paikantamaan viat. Kolmas viikko
käytetään ajoharjoitteluun Turun kaupungissa, joten hyvää oppia tulee jo-

kaiselle varusmiehelle myös reserviin
vietäväksi. Neljännellä viikolla ovat
tutkinnot, itsenäinen suunnistuspäivä sekä pyörien huoltoa ja korjausta.
- Jos joku luulee tämän pyöräajoopetuksen olevan mukavaa hupiajelua, niin tervetuloa koittamaan. Kaupunkiajon opettaminen on henkisesti
tosi raskasta ja maastoajoviikolla ajoopettajat näyttävät mallia ja ajavat aivan yhtä paljon kuin opetettavat, eli
ei ole leikkimistä valaisee Mäkinen.
Kurssin läpäistäkseen on suoritettava liikenteen turvallisuusvirasto
TraFi:n määrittelemä tietokoneohjattu
kirjallisentesti sekä liikenneajo ja käsittelykoe. Lisäksi on läpäistävä puolustusvoimien erityinen ajokoe.

KTM vaihtuu pienempään
Yamahaan
Porin prikaatissa käytössä on KTM:n
valmistama noin 160 kg painoinen
nelitahtipyörä, jonka käsittely on pienempiin ja kevyempiin pyöriin tottuneille varusmiehille oma haasteensa.
Vahvasti vääntävä pyörä on kouluttajien mukaan kuitenkin osaavissa käsissä erinomainen kulkupeli. Kovassa
käytössä kymmenkunta vuotta olleet KTM:t (640 cm3) ollaan kuitenkin lähiaikoina korvaamassa pienemmällä nelitahti Yamahalla (250 cm3).
Sen ominaisuuksista kouluttajat epäilevät lähinnä kantokykyä, sillä välillä
kentällä on tarve mm. kyyditä taisteluvarustuksessa olevaa johtajaa käskynantoihin.

MP-kuskien homma ole
ei rennosti ottamista

Teksti: Lassi Saarinen

M

oottoripyörät
tulevat
metsän siimeksestä kohti taukoaluetta, takana
on rastisuunnistamista
pitkin varuskunnan maastoa. Kuskit
pitävät pienen ruokatauon ja jatkavat
sen jälkeen matkaansa.
-Tähän mennessä tämä on ollut armeijan parasta aikaa. Varsinkin haastavammassa maastossa, kuten hiekkamäillä tai suolla ajaminen on ollut
todella mukavaa, toteaa Juho Mäkelä. Vaikeakulkuisen maaston lisäksi kuskit ovat käyneet ajamassa mm.
Turun keskustassa, joten ajokokemusta karttuu monenlaisesta eri paikasta.

Kouluttajien taidot
yllättivät
-Tällä tavalla sain kätevästi yhdistettyä harrastuksen ja varusmiespalveluksen, toteaa SM-tasolla motocrossia
ajava Mäkelä. Pyörämiehistä löytyy
myös sellaisia kuskeja ketkä omaavat
aiempaa kokemusta vain maantieltä
tai pellolla ajelusta. Kaikki koulutetaan
kuitenkin täysverisiksi MP-kuskeiksi. Varusmiehet kertoivatkin hieman
yllättyneensä koulutuksen korkeasta
tasosta ja hyvästä opetuksesta, vaikka heidän ja kouluttajien välinen ikäero aluksi vähän arveluttikin.

Kurssin kouluttajat vasemmalta alkaen: yliluutnantit Jaakko Elo, Mika
Koivisto, Tommi Mäkinen, Petteri Koivula ja kapteeni Matti Kulmanen.

Varustus ajantasalla
Myös varustus on ollut laadukasta.
Nykyiset MP-kurssilaiset ovat ensimmäisiä, ketkä ovat saaneet aivan uudet Gore- Texin varustukset.
-Esimerkiksi takista saa nyt vuoren irti, ettei kesäisin tarvitse hikoilla
ihan niin paljoa, ennen ei ollut tällaista
mahdollisuutta, toteaa Janne Kasala.
Moottoripyörät ovat raskaampia,
kuin mihin siviilissä on tottunut ja sen

käsittely on hieman raskasta.
-Se jaksaa kuitenkin vääntää todella
hyvin, ei ole tarvinnut jäädä minkään
mäen varteen, sanoo Kasala.
Tuleville saapumiserille moottoripyöräkuskit haluavat muistuttaa, etteivät nämä hommat ole pelkästään
ruusuilla tanssimista. Koulutus on
rankkaa, mutta mielekkäiden hommien parissa se ei juuri haittaa.

Vaikka moottoripyörällä pääsekin kulkemaan lähes mistä
tahansa, on kurssitovereiden
apu välillä silti välttämätöntä.
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Osuustoiminta
= yhteistä etua
Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansiosta meillä on
mahdollisuus laittaa hyvä kiertämään. Osuuskauppa
Keulan tulos käytetään oman toimialueen hyväksi
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.

110
vuotta

Alueemme asiakasomistajien parhaaksi vuodesta 1903.

keula.fi

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

ABLOY- valtuutettu A-LAATU-Lukkoliike

LOIMAA

Tervetuloa kaupoille!

RAUTIA - K-MAATALOUS SALO
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Pohjavettä suojellaan ampumavallin alle
vedenohjaus

Teksti: Antti Muhonen Kuva: Lassi Saarinen

P

ääesikunnan logistiikkaosaston käynnistämä Puolustusvoimien
ympäristönsuojelun parantamishanke etenee
suunnitellusti nyt Porin prikaatin ampumaradoilla Säkylässä. Vastaavia parannustöitä on jo tehty mm. Panssariprikaatin ja Karjalan prikaatin
ampumaradoilla. Hanke alkoi vuonna 2011 kaikkien Puolustusvoimien
ampumaratojen ympäristöriskien kartoituksella. Samalla radat luokiteltiin
kehitettäviin, ylläpidettäviin ja mahdollisesti suljettaviin ratoihin.

- Säkylän (prikaatin) ampumaradat
kuuluvat kehitettäviin eli ns. ykköskategorian ratoihin käyttövolyymin ja
ympäristösuojelullisten riskien osalta.
Mehän ollaan ykkösluokan pohjavesialueella, jonka suojaamiseksi tehdään
toimenpiteitä ja myös meluntorjuntaa
parannetaan, kertoo ympäristöpäällikkö kapteeni Jari Ruski.
Porin prikaatin radoista korjataan
kuusi sotilaskoulutuskäytössä olevaa
ampumarataa eli kahdeksasta radasta muut paitsi ampumahiihtostadion
ja pienoiskiväärirata. Radoilla on am-

muttu 60 -luvulta alkaen ja käyttömäärä on nykyisin jopa 800 000 laukausta vuodessa Puolustusvoimien,
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
ja siviilien toimesta. Kahden töiden
ulkopuolelle jäävän, ja Raasin ratojen osalta odotetaan vielä Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen päätöstä, mitä niille tehdään. Meluhaitan
vähentämiseksi ampumakatokset äänieristettiin viime vuodenvaihteessa ja
työt pohjaveden suojaamiseksi alkoivat syyskuun alussa.

Vallien valumavesi
hallitusti pois
Pohjaveden laadun turvaamiseksi vanhat ampumavallit avataan ja pilaantunut lyijyä ja metallia sisältävä
maa-aines ajetaan Forssaan lajiteltavaksi. Pilaantunutta maata viedään
pois n. 10 000 kuutiota ja prosessoinnin jälkeen siitä osa käytetään esim.
kaatopaikan täytteenä. Ennen uusien vallien kasaamista niiden alle asennetaan tiivisasfaltti ja järjestelmä, jolla
sadevesi ohjataan pohjavesialueen ulkopuolelle. Valmista pitäisi olla ennen
joulua, sillä työ on ajoitettu alokaskauden ulkopuolelle jolloin kouluampumaratojen käyttö on pienimmillään
ja tarvittavat ammunnat voidaan suorittaa Raasissa.
Perusparannukseen kuuluu myös
taulujärjestelmien uusiminen. Nykyisenkaltaiset näyttösuojat puretaan ja
tilalle rakennetaan uusi maanpäällinen järjestelmä. Kiväärilajien ampumakilpailuille näyttösuojarakenteiden
puuttuminen aiheuttaakin jatkossa
haasteen. Tämä tarkoittaa sitä, että
virallisten sääntöjen mukaisia kilpailuja ei enää voida varuskunnan ampumaradalla Huovinrinteellä toteuttaa.
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Vahvalla joukkuehengellä hopealle
Teksti: Lassi Saarinen Kuvat: Puolustusvoimat

Sotilaiden jalkapallon SMkisat järjestettiin 13.–16.8
Lappeenrannassa. Jännittävää taistelua turnauksen voitosta käytiin aina viimeiselle
minuutille asti, jolloin Kaartin Jääkärirykmentti nosti itsensä 3-2 voittoon.

Palloilua nuoresta asti

Viimeisen minuutin vastoinkäymistä lukuunottamatta Porin prikaati oli
tehnyt vakuuttavaa työtä koko turnauksen ajan ja tasainen loppuottelu oli
ainoa peli minkä he hävisivät. Aiemmat ottelut he olivat voittaneet selvin
lukemin vahvalla ja taitavalla joukkueosaamisella. Turnaukseen osallistui kaiken kaikkiaan yhteensä 11
joukkuetta, joten toisesta sijasta kehtaa olla ylpeä.

Tulevaisuuden suunnitelmat jalkapallossa

Suuri osa joukkueen pelaajista on
harrastanut jalkapalloa jo aivan pienestä asti ja sen huomasi myös joukkueen pelaamisesta.
-Jokaisen pelaajan henkilökohtaiset
taidot olivat todella korkealla tasolla,
kehuu jääkäri Kuusio. Porin rikaatin
maali pysyikin koskemattomana jokaisessa pelissä ennen loppuottelua.

-Unelmana on päästä ulkomaille
pelaamaan, toteaa Turun FC Interissä
pelaava viestimies Forss. Hänen (kuten myös muidenkin pelaajien) tavoitteena on pyrkiä jalkapallon suhteen
niin pitkälle, kuin rahkeet vain riittävät. Armeija antaakin mahdollisuuden
anoa urheiluvapaita, jotta harjoituk-

siin olisi mahdollista päästä.
-Opiskelun ehdoilla on tietysti mentävä, kertoo jääkäri Mettälä. Jalkapalloon on kuitenkin tarkoitus panostaa
niin paljon kuin on mahdollista.

Kisoista jäi hyvä maku
Parhaiten mieleen tuntui jääneen
loppuottelun 2-2 tasoitusmaali, mikä
tapahtui 3 minuuttia ennen pelin loppua. Vaikka Kaartin Jääkärirykmentti
tekikin tämän jälkeen vielä voiton ratkaisseen 3-2 maalin, pelaajille jäi turnauksesta todella hyvät tuntemukset.
Jalkapallo on hyvin Puolustusvoimille sopiva laji yhteishenkensä puolesta;
tappiot ja voitot käydään yhdessä läpi, aivan kuten armeijassakin. Tällaiset
tapahtumat ovat varmasti muutenkin
hyvää vaihtelua tavallisten kasarmiaamujen joukossa.

Alarivi vasemmalta: Janne Sysinoro, Hans Honkasalo, Veli-Pekka Pajula, Mikael Heininen, Niclas Forss ”C”, Niklas
Kuusio, Mikko Valtanen, Amin Laanaya, Toni Koivula. Keskirivi vasemmalta: valmentaja Keijo Elonen, Jussi Jokinen,
Aake Rapala, Samuli Veteläsuo, Elias Ala-Kaila, Tuomas Vuori, Aleksi Seljänne, Ilari Mettälä, Daniel Vedel, JJ Kari
Ojanen. Takarivi vasemmalta: huoltaja Jarkko Tuominen, Robin Urmson, Petteri Karjalainen, Tuukka Hiltunen
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Niclas Forss kikkailee

Tutkimusta ja tekoja
turvallisen tulevaisuuden
puolesta.
Posiva on ydinjätehuollon asiantuntijaorganisaatio, jonka
omistavat Teollisuuden Voima Oyj ja Fortum Power & Heat Oy.
Posivan tehtävänä on valmistella loppusijoitusta omistajayhtiöidensä käytetylle ydinpolttoaineelle ja vastata käytetyn
ydinpolttoaineen loppusijoitustutkimuksista, loppusijoituslaitoksen rakentamisesta ja käytöstä sekä laitoksen
sulkemisesta käytön jälkeen. Lue lisää www.posiva.ﬁ

Helpon arjen

RAISIO

LähiTapiola Varsinais-Suomi
Eerikinkatu 6 b, 20100 TURKU
Puh. 010 19 2605

www.raisio.fi
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VIHERHIUKKASET
3/2013 www.sotku.fi
Laatinut: Seija Heiska

Kesäretkellä Tuusulassa

ten vapaaehtoisuudella on ollut sotaaikana todella suuri merkitys monella
eri alueella. Esityksen jälkeen kahvittelimme Lottakanttiinissa ja kiertelimme tutustumassa laajaan ja monipuoliseen ”Lotan Tarina - Vaadi aina enin
itseltäsi”- näyttelyyn, sekä ”Elämää
Syvärannassa”- näyttelyyn.

Henkilökunta ja johtokunta ajolupakoulutuksessa
Syyskuussa 14 henkilökuntaan ja
johtokuntaan kuuluvaa sai lisäoppia
autoilusta. Puolustusvoimien B-ajolupakoulutusta veti yliluutnantti Pasi
Pelkonen. Kahden illan aikana oli mielenkiintoista tutustua asiaan puolustusvoimien toimintaympäristössä. Tu-

Kuva: Päivi Perälä

Toimintavuoden jälkimmäinen puoli
käynnistyi kesäretkellä Tuusulan Rantatien kulttuurihistoriallisiin maisemiin 10.8.2013. Perillä meitä odotteli opas, joka liittyi seuraamme koko
päiväksi. Retki aloitettiin tutustumalla
Ainolaan, Sibeliusten kotiin. Ainolassa kohdeopas kertoi meille paikan historiasta ja Sibeliuksen elämänvaiheista. Saimme tutustua f-duuritakkaan,
nähdä Sibeliusten haudan, ihailla Aino
Sibeliuksen hoidossa ollutta puutarhaa, tutustua saunaan ja sen vesijärjestelmään, joka sai termille ”juokseva
vesi” taas uuden merkityksen.
Ainolasta suunnistimme lounaspöydän ääreen ja kehot ravittuina otimme

suunnan Halosenniemeen saamaan
sieluillekin evästä. Paikan kauneus ja
rakennuksen jylhä ulkomuoto tekivät
heti vaikutuksen. Oli helppo ymmärtää, miksi Pekka Halonen oli hiihtoretkellä ihastunut kallioiseen niemeen.
Tässäkin kohteessa meille oli varattu
kohde-esittely, jonka jälkeen saimme
vapaasti kierrellä tutustumassa esillä
olleisiin teoksiin. Aina kun astui uuteen huoneeseen, katse hakeutui ensimmäisenä ikkunaa kohti. Millainen
on tästä huoneesta avautuva järvimaisema?
Kolmantena
tutustumiskohteena
oli Lottamuseo. Uuden tiedon omaksumiskiintiö alkoi jo olla täynnä. Silti
oli mielenkiintoista kuulla oppaan esitystä lottatoiminnan historiasta. Nais-
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tuiksi tulivat eri asiakirjat, ajoneuvojen
tilauskäytäntö, ajoonlähtötarkastukset ja ajoneuvohallit. Ehkäpä hauskinta oli toisen illan päätteeksi tehdyt
koeajot erilaisilla ajoneuvoilla, joita Bajoluvalla saa ajaa. Tela-ajoneuvot jäivät tällä kertaa kokeilematta, mutta
monelle oli uusi kokemus automaattivaihteinen maasturi. Taitaa useampi
kursseille osallistunut ekakertalainen
liittää joulupukin kirjeeseen toiveen
automaattivaihteisesta autosta. Sen
verran innostuneita ja ihastuneita
kurssilaisia oli havaittavissa. Kurssille
osallistuneet odottavat kuitenkin ensin myönteistä päätöstä henkilökohtaisesta B-ajoluvastaan.

Kuva Seija Heiska

Pikku makupala frisbeegolfin maailmasta
Syyskuun sisarillan puitteet olivat
mahtavat, sillä ilta oli mitä kaunein.
Illan aiheena oli frisbeegolfrataan tutustuminen. Sisaret saivat ohjaajakseen miehen lajin huipulta: Seppo
Paju, ammattilaistason frisbeegolfaaja, jolla on taskussaan mm. 2010 alle
19-vuotiaiden Euroopan mestaruus.
Hän suorittaa varusmiespalvelustaan
Huovinrinteellä ja oli lupautunut vetämään pikku esittelyn. Kaikkiaan sisaria oli paikalla 16.
Huovinrinteen frisbeegolfrata on
hankittu vuonna 2012 Marja-Liisa
Satimuksen testamenttilahjoituksena
saaduilla varoilla. Golfradan pituus on
kuusi väylää ja maalikoria.
Harjoitukset alkoivat rysty- ja kämmenheittojen harjoituksilla. Muistaa
piti sormien oikeanlainen ote kiekosta, vartalonkierto sekä painonsiirto
tukijalalta toiselle. Radalla päästiin sitten harjoittelemaan oppeja käytännössä. Frisbeegolfin perusperiaate on
sama kuin mailagolfissa, eli selvittää
rata mahdollisimman vähin heitoin.
Illan päätteeksi Paju näytti mallia,
miten kauas kiekon saa lentämään.
Kiekko katosi kaukaisuuteen, mutta
ainakin Pajusta on havainto sotilaskodista tuon illan jälkeen. Tiettävästi
hän löysi kiekkonsa.

Yliluutnantti Jari Pelkonen
johtamassa sotilaskotisisarien B-ajolupa kurssia, sen
läpäistyä saa oikeuden ajaa
puolustusvoimien henkilöautoja.

Kuva: Airi Kuusisto

Reippaasti tutustumaan
Kainoon
Seuraava sisartapahtuma on tutustuminen Kaino Kauppaan Köyliössä.
Pääsemme tutustumaan Kainon menestystarinaan sekä tekemään ostoksia. Ilta on jo etukäteen herättänyt
kiinnostusta ja kyselyitä sisarilta. Toivottavasti meitä on siellä iso joukko.
Paikalliseen toimijaan on aina hienoa
päästä tutustumaan vähän tarkemmin.

Loppukauden perinteiset
28.11.2013 on vuorossa yhdistyksen syyskokous. Toivottavasti tilaisuus on houkuttelevampi kuin mitä
kevätkokous oli. Kokouksessa pääsee
tutustumaan ja hyväksymään hyvissä

Nuorten Euroopan-mestari
opastamassa sisaria frisbeegolfin saloihin.

ajoin ensi vuoden toimintasuunnitelman sekä budjetin. Eikä mitään luottamustoimia jaeta vain sillä perusteella, että paikalle on sattunut joku uusi
naama. Nakin napsahdusta ei tarvitse
pelätä, rohkeasti vaan osallistumaan!
Joulukuun ja juhlavan toimintavuoden kruunaa 12.12. 2013 sotilaskodissa vietettävä puurojuhla. Puuron lisäksi luvassa on jouluista musiikkia.
Mukavaa syksyä kaikille!
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Juhlan päätteeksi vieraat saivat
muistoksi keväällä valmistuneen
Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry 50
vuotta -historiikin.

Sisarelliset
50-vuotisjuhlat
Kirjoittanut: Seija Heiska

Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry vietti 50 – vuotisjuhliaan lauantaina
25.5.2013. Kauniin keväinen sää kruunasi juhlapaivän. Juhlan sisarellisesta tunnelmasta nautti
kaikkiaan noin 250 vierasta. Päivän ohjelma
alkoi Säkylän hautausmaalla suoritetulla seppeleenlaskulla.
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Kuvat: Jaakko Ojala

ltapäivällä yhdistyksen edustajat,
puheenjohtaja Marja Syrilä, varapuheenjohtaja Päivi Perälä ja sotilaskodin johtaja Merja Lankinen
vastaanottivat onnitteluja sotilaskodin
kirjastossa. Onnittelujen lisäksi yhdistys sai vastaanottaa monenlaisia lahjoja sekä omaan käyttöön, että varusmiesten hyväksi suunnattuja.
Itse juhla alkoi juhla-asuun koristellussa sotilaskodin miehistösalissa kello 16.00. Pöydät täyttyivät yhteistyökumppaneista, sotilaskotiliiton
edustajista, toisten sotilaskotiyhdistysten edustajista sekä oman yhdistyksen vihreistä sisarista. Juhlan
juontajana toimi yliluutnantti Timo
Hiljanen ja musiikista vastasi Porilaissoittokunta.
Juhlan aluksi yhdistyksen puheenjohtaja Marja Syrilä toivotti vieraat
tervetulleeksi juhlaan, jonka jälkeen

siirryttiin juhlapäivällisen pariin. Päivällisen sujuvuuden takasi Porilaissoittokunnan taustamusiikki.
Päivällisen jälkeen juhla jatkui. Juhlapuheen piti Naisten Valmiusliiton
puheenjohtaja, kansanedustaja Anne
Holmlund. Juhlapuheessaan Holmlund korosti naisten vapaaehtoisen
maanpuolustustyön tärkeyttä, tapahtuipa se sitten Naisten Valmiusliiton,
sotilaskotityön tai jonkin muun toiminnan kautta.
Perinnepukukatsaus esitteli Porin
prikaatin joukkojen asujen ja varusteiden kehitystä prikaatin historian alkuhämäristä aina nykypäivään saakka. Perinnepukuesityksen vetäjänä ja
selostajana toimi yliluutnantti Heikki
Saarinen.
Yksi juhlivan sotilaskotiyhdistyksen
ylpeydenaihe oli historiikin valmistuminen. Ensimmäiset 50 toimintavuot-

ta on nyt koottu historiikkitoimikunnan toimesta yksien kansien väliin.
Varsinaisesta kirjoitustyöstä vastasi Leena Korpela. Juhlassa historiikkia
esitteli historiikkitoimikunnan jäsen,
sotilaskotisisar Liisa Räsänen.
Historiikin esittelyn jälkeen oli luontevaa siirtyä huomionosoituksiin.
Heistä tärkeimmän joukon muodostivat 50 – vuotismerkin saajat. Ilman
heitä emme olisi viettäneet tätä juhlaa. Juhlayleisö osoitti seisaaltaan
suosiota näille merkkien saajille. Monia muitakin merkkejä ja muistamisia
jaettiin. Lisäksi yhdistys kutsui uusiksi
kunniajäsenikseen Leena Kantolan ja
Pirkko Rajalan.
Huomionosoituksista siirryttiin tervehdyksiin. Porin prikaatin tervehdyksen toi komentaja eversti Juha Pyykönen, Sotilaskotiliiton puheenjohtaja
Satu Mustalahti ja Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja Juuso Makkonen. Vapaan sanan aikana Säkylän
kunnan edustaja, kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Esko Eela yllätti kaikki esittämällä tervehdyksensä laulamalla!
Juhlan virallisemman osuuden päätteeksi Porilaissoittokunta esitti vielä
musiikkia. Ennen päätöskahvia juhlaväki lauloi perinteisesti Satakuntalaisten laulun. Pöytäseurueeseeni kuului
vanhempia sisaria Haminan ja Helsingin sotilaskotiyhdistyksistä. Juhla sai
heiltä kiitosta arvokkuudesta ja siitä,
että sen järjestämiseen oli nähty vaivaa. Juhla ei ollut jäykkä, vaan tunnelma oli lämmin ja kotoisa. Heidän
mielipiteeseensä yhtyi moni muukin
vieras. Kotiin lähtiessä vieraat saivat
mukaansa historiikin.

Ylinnä:
Juhlapuhuja
kansanedustaja Anne Holmlund
Keskellä:
Sotilaskotisisar Liisa Räsänen
esitteli sotilaskodin historiikkia.
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Uusi hakekattila
on sijoitettu vanhan
lämpökeskuksen tiloihin.
Kuvassa etualalta lähtee
savukaasuputki sähkösuodattimeen.

Ympäristöystävällisempää
energiaa
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

S
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äkylän varuskunnan lämpökeskus on ollut aina merkittävässä roolissa sen tuottaessa lämpöä ison varuskunnan
ja aivan sen lähituntumassa sijaitsevan asuntoalueen tarpeisiin. Lämpöä
ja etenkin lämmintä vettä on tarvittu paljon, sillä parhaimmillaan lähes 2
000 miestä suorittaa saman tunnin aikana ilta- tai aamupesun ja viimeisellekin miehelle on aina lämmintä vettä riittänyt.
Säkylän varuskunnassa otettiin tämän vuoden alkupuolella iso askel lämmön tuottamiseksi entistä
taloudellisemmin ja ympäristöystävällisemmin, kun lämmöntuotannosta
vastaava Adven otti käyttöön ympäristöystävällisen puuhakekattilan. Se
on teholtaan 5 MW ja korvaa nykyisen öljyn käytön lähes kokonaan.
Hakekattilan tuottamasta energiasta ohjataan noin 3.500 MWh/vuosi
höyryksi ja noin 20.000 MWh/vuosi kaukolämpöverkkoon. Aiempi öljylämpökeskus jää käyttöön ainoastaan
vara- ja huippuenergian tuotantoon.
Uusi lämpökeskus siirtyy käyttämään

paikallisia polttoaineita ja on siten
osaltaan toteuttamassa kestävän kehityksen tavoitteita.
- Kehitämme jatkuvasti energiatehokkuutta, sekä biopolttoaineiden,
jätemateriaalien ja hukkalämpöjen
hyödyntämistä ja panostamme niiden
käytön lisäämiseen, kertoo Heikki
Aarrejoki Advenin asiakkuusjohtaja.
Porin prikaatin huoltopäällikkö,
everstiluutnantti Juha Majala suorastaan hyrisee tyytyväisyyttään.
- Uuden puuhakekattilan myötä
lämmitysmenojen ja kuuman käyttöveden osalta saadaan vuositasolla lähes 60 % säästöt. Se merkitsee rahassa noin puolen miljoonan euron
säästöä Porin prikaatin toimintamenokehyksestä.
Luontokuvausta harrastava huoltopäällikkö on erityisen mielissään varuskunnan ympäristöarvojen paranemisesta.
- Vanha lämpökeskus on tupruttanut savua ja nokihiukkasia varuskunnan lähiympäristöön. Uuden savukaasupuhdistimen ansiosta ympäristöä
haittaavat saasteet saadaan kerättyä

talteen. Nykytilanteeseen pitää olla
enemmän kuin tyytyväinen. Puolustusvoimat on toiminnassaan alkanut
entistä enemmän ottamaan huomioon ympäristövaikutuksia kaikessa
toiminnassaan, joten uusi hakelämpölaitos on tervetullut jatke ympäristömyönteisten tekojen sarjassa, Majala toteaa.
Hänen mielestään myös kotimaisen
polttoaineen eli puuhakkeen käyttö
on järkevää.

Porin prikaatin huoltopäällikkö Juha Majala ja Puolustushallinnon
rakennuslaitoksen Säkylän paikallispäällikkö Jouni Aro ovat enemmän kuin tyytyväisiä varuskunnan uuden lämpökeskuksen taloudellisuuteen, toimintavarmuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.
- Puolustusvoimissa arvostetaan toimintavarmuutta. Kotimaisen polttoaineen eli puuhakkeen saatavuus pystytään turvaamaan myös kriisioloissa,
Majala sanoo.

Energiakulutusraportit
pitävät ostajan valppaana
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Säkylän paikallispäällikkö Jouni Aro on osaltaan myös tyytyväinen
uuteen lämpölaitokseen ja varuskunnan energiatuottajan Advenin haluun
panostaa ympäristöystävällisen ja taloudellisen energian toimittamiseen.
- Puolustushallinnon rakennuslaitos ja Senaatti-kiinteistöt kilpailuttivat

vuonna 2011 Säkylän varuskunnan
lämmön toimittamisen. Neljän hakijan
joukosta Advenin tarjous osoittautui
kokonaistaloudellisimmaksi vaihtoehdoksi. Adven on sitoutunut toimittamaan kaukolämpöä 13 vuotta ja höyryä 10 vuotta. Höyry menee Säkylän
vaatetuskorjaamon pesu- ja kuivatusprosessiin. Adven huolehtii myös lähes 4 kilometriä pitkän kaukolämpöverkon kunnosta, Jouni Aro kertoo.
Säkylän Varuskunnan rakennuskanta (yhteensä 22 rakennusta), kasarmit, esikunta, muonituskeskus,
sotilaskoti, kuntotalo, koulutushalli, huoltokeskus, korjaamo, varuskuntasairaala, vaatetuskorjaamo ja
asuntoalueella sijaitsevat rivi- (16) ja

kerrostalot (2) ovat 1960-luvulla rakennettuja, mutta osin peruskorjattuja. Porin Prikaatin hallinnassa olevien
rakennusten lämmitettävä tilavuus on
noin 400 000 m³, määrä vastaa noin
132 omakotitalon lämmöntarvetta.
Kruunuasunnot Oy:n vuokraamien rivi- ja kerrostalojen tilavuus on noin 40
000 m³, mikä vastaa noin 13 omakotitalon lämmöntarvetta.
- Rakennukset ovat osittaisesta peruskorjauksesta huolimatta melkoisia energiasyöppöjä. Peruskorjausten
yhteydessä pyritään parantamaan rakennusten energiatehokkuutta nykyisestä F- tai G-luokasta C-luokkaan
(tavanomainen rakennus sijoittuu
yleensä D-luokkaan), paikallispäällikkö Aro kertoo
Lämmönmyyjä on sitoutunut varuskunta-alueen energiatehokkuuden
kehittämiseen. Adven toimittaa kuukausi- ja vuosiraportit sekä vertailuraportit edelliseen vuoteen verrattuna.
- Saamme peruskulutusraporttien lisäksi esimerkiksi tiedon yksittäisen rakennuksen poikkeavasta lämpöenergian kulutuksen lisääntymisestä. Näin
voimme nopeasti ryhtyä toimiin tilanteen normalisoimiseksi, Aro sanoo.

Kuvat alla:
Lämpökeskus toimii täysin automaattisesti ja sitä valvotaan
ja ohjataan tietokoneavusteisesti.
Sähkösuodatin ottaa savukaasuista nokihiukkaset ja epäpuhtaudet pois. Piipusta tulee
vain vesihöyryä.
Hakevaraston tilavuus on
600 m³, mikä riittää hyvin
viikonlopun kulutusta varten.
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Lämpökeskus
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Lämpökeskuksen hoitaja
Jukka Jalosen mukaan kaukolämpöverkkoon on asennettu
350 m³ kaukolämpöakku eli
noin 15 metriä korkea lämpöeristetty vesisäiliö, mihin
varastoidaan hakekattilalla
yöaikaan ja viikonloppuisin
kuumaa vettä. Näin pyritään
välttämään ”kalliilla öljyllä”
toimivien huippukuormakattiloiden käyttöä.
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orin prikaatin killan jäsenmäärä on viime vuosina saatu
ponnisteltua nousujohteiseksi. Tätä kirjoitettaessa 1. lokakuuta tarkka luku on 1 235 henkeä eli
ollaan nousut ihan uudelle sataluvulle killan yli 50-vuotisessa historiassa.
Killan rahastonhoitaja Eino Järvinen huolehtii myös jäsenrekisteristä.
Hän arvelee, että killan jäsenmäärä
pysyy tämän vuoden lopussakin yhä
edelleen yli 1 200 hengessä, vaikka
vuoden lopussa joudutaan rekisteristä poistamaan tietysti edesmenneet
jäsenet sekä jäsenmaksujaan laiminlyöneet. Muutamia henkilöitä myös
haluaa erota killasta omasta pyynnöstään jostakin syystä. Vuoden 2012
lopussa jäsenmäärä oli 1 171 henkeä,
kun se oli ollut vuoden 2011 lopussa 1 109 henkeä eli hyppäys ylöspäin
oli tavallistakin suurempi vuositasolla.
Vuoden 2010 lopussa jäsenmääräksi
oli kirjattu lukema 1 061.

Messuilta uusia kiltalaisia
Tänä vuonna yksi merkittävä tapahtuma jäsenhankinnankin kannalta oli Turussa Messut elokuussa.
Silloin kiltamme oli esillä Puolustusvoimien osastolla päivittäin useiden
kiltalaisten toimiessa yhden tai useampia messupäiviä esittelijöinä. Mukana oli myös kiltamme puheenjohtaja Timo Mäki, joka kertoo
messuilla syntyneen mielenkiintoisia
keskusteluja messuvieraiden kanssa.
Eino Järvinen pitää Turun messujen
”saalista” eli 42 uutta jäsentä ihan hyvänä tuloksena. Hän rohkenee odottaa erittäin suurta uusien jäsenten
määrää Oripäässä joka toinen vuosi
järjestettävillä OKRA-messuilta, joihin
kilta satsaa entistäkin enemmän. Killan näkyvyyttä on tarkoitus parantaa
muun muassa omalla esittelyteltalla, johon kiinnitetään myös isoilla kirjaimilla killan nimi ja logo. Ne istuvat
kiinni teltan julkisivuun tarralapuilla.
Telttahankintaa vetää killan hallituksen jäsen Seppo Yli-Nissilä ja
Loimaan muuta kovaa jäsenhankintakolmikkoa edustavat Markku Nummijoki ja Tauno Rohkimainen, jonka
erikoisalaa ovat myös kiltatuotteiden
myynti.
3x3 metrin suuruisesta teltasta
olemme pyytäneet tarjouksen. Päädyimme tähän kokoluokkaan, joka on
käyttökelpoinen niin sisä- kuin ulkotiloissakin, Yli-Nissilä kertoo.

Kilta esillä
Turun messuilla
Teksti ja kuvat: Kari Nummila.

Seppo Yli-Nissilä (vas) ja Timo
Mäki kertoivat killan toiminnasta Minnan Myllykankaalle
(vas), Heidi Jyrängille ja Heidi
Leskiselle.
Alla: Tauno Rohkimainen huolehti kiltatuotteiden myynnistä,
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Porilaiseverstien
virkatalo sijaitsi
Mouhijärvellä

P
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orin rykmentin komentajien eli everstien virkatalo - Selkeen kartano - sijaitsi
1700-luvun alkupuolelta aina Venäjän vallan alkuun eli vuoteen
1809 saakka satakuntalaisessa Mouhijärven pitäjässä , joka nykyisin kuuluu Sastamalan kaupunkiin (entinen
nimi Vammala). Mouhijärvi oli ennen
aikaan merkittävä mahtipitäjä.
Porin Rykmentin komentajien Mouhijärven historiaan kuuluu yksi erityisen traaginen tapahtuma eli Selkeen
kartanon päärakennus tuhoisa tulipalo vuonna 1758, jolloin palossa menehtyi eversti Hans Henrik von Delwig (1688 - 1758). Tulipalon uhriksi
joutui myös viisi lasta. Von Delwig toimi Porin Rykmentin komentajana
vuodesta 1749 aina kuolemaansa

saakka.
Viime heinäkuussa Mouhijärvi seura järjesti Selkeen
kartanon 400-vuotisjuhlan.
Juhlajumalanpalvelus pidettiin hyvän matkaa Mouhijärven ulkopuolella sijaitsevassa
Vanhassa kappelissa, jonka
yhteydessä on myös hautausmaa.
Kappelin
muistomerkille laskivat seppeleen Mouhijärvi-seuran puheenjohtaja
Raimo Vasama, Porin prikaatin killan
puheenjohtaja Timo Mäki ja everstiluutnantti Tero Minkkinen Porin prikaatin edustajana.
Mäki ja kiltamme jäsen, everstiluutnantti evp. Matti Soini paljastivat von
Delwigien hirsisen hautakarmin sei-

nään kiinnitetyn muistolaatan, joka
kertoo dramaattisesta tulipalosta. Soini luki hankkimansa laatan tekstin.
Everstiluutnantti Tero Minkkinen
esitti 400-vuotisjuhlassa Porin prikaatin tervehdyksen. Timo Mäki kertoi
Porin prikaatin killan toiminnasta.
Vasaman mukaan Mouhijärvi ”seu-

KOLUMNI

Kirjoittaja Kari Nummila
on Porilainen-lehden
avustaja.

Porilaisen kertomaa

S

Selkeen kartanon yksityisasuntona toimivan päärakennuksen edessä tulijaa tervehtii ensimmäisenä kanuuna.
Matti Soini ja Timo Mäki
paljastivat von Delwigien
hautakarmin seinään
kiinnitetyn muistolaatan.

ra terästää nyt toimintaansa kuntaliitoksen jälkeen, jotta Mouhijärveä ei unohdettaisi saati sorrettaisi
pääkaupungissa”.
Juhlan jälkeen halukkailla oli
mahdollisuus tutustua Selkeen
kartanomijööseen.

attui käsiini vanha Porilainen –
lehti, n:o 1/1967. Paitsi mielenkiintoista menneeseen aikaan tutustuminen näinkin on
usein myös sangen opettavaista. Jos
kiltamme toiminta tällä haavaa kestää hyvinkin kriittisen tarkastelun, niin
kyllä menneiden polvien työlle on erityistä syytä nostaa hattua!
Lehti on ilmestynyt noihin aikoihin
peräti kuusi kertaa vuodessa. Sen sivukoko on A5 ja sivuja 12 eli se olisi A4 – koossa kuusi sivua. Toki tälläkin koolla informaatio kulkee niin
menneistä ajoista kuin senhetkisestä
elämästä. Yksi juttu kertoo, että killan Säkylän paikallisosasto (nykyinen
alueosasto) perustettiin 50 vuotta sitten 20.10, 1963. Muut paikallisosastot olivat silloin 1959 perustetut Salo
ja Pori, Loimaan seudun (1960), Turun (1961), Rauman seudun (1966) ja
Helsingin (1966). Killalla on ollut silloin myös Killan nuoret – toimikunta (pj. Mauno Harju) ja Perinnetoimikunta. Killan vuosikokousohjelmaan
on kuulunut myös mm. tutustuminen
kasarmialueeseen, uinti- ja saunominen Kuntotalossa sekä kenttäpäivällinen ruokalassa.
Puheenjohtaja Ilmari Honkanen korostaa artikkelissaan prikaatin ja killan
hyvää yhteistyötä. Hän painottaa Porilainen – lehden merkitystä; lehti alkoi ilmestyä uudelleen v. 1959. Ennen
sotia sitä oli julkaistu kymmenkunta
vuotta. Honkanen iloitsee porilaispäivistä (mm. Turussa 1966) ja prikaatin
panostuksesta siihen. Hän kertoo kil-

lan retkiä kiltaveljien ja prikaatin henkilöstönkin mukanaolosta jopa joitakin varusmiehiä myöden. Siihen
aikaan valtakunnallisissa maanpuolustusjuhlissa oli Porilaisilla ainoastaan
oma kiltalippu.
Retkiä on tehty jopa Suomen sodan
(1808-1809) aikaisille taistelupaikoille kuten Porrassalmelle ja Siikajoelle.
Kiltaveljillä on ollut mahdollisuus seurata Huovinrinteellä taisteluharjoituksia. Erityisenä killan voimanponnistuksena hän mainitsee v. 1965 Turun
kasarmialueelle hankitun porilaispatsaan. Kilta on kustantanut myös vanhojen porilaispukujen hankinnan.
Apua kiltaveljille
Huomiota kiinnittää, että kilta on
pyrkinyt auttamaan huonossa taloudellisessa asemassa olevia kiltaveljiä
joko rahallisesti tai talkootyöllä. Honkanen viittaa siihen, että killan sääntöjen mukaan tämä kuuluu sen tärkeimpiin toimiin. Honkasta huolettaa
se ikiaikainen ongelma, että nuoria jäseniä on vähänlaisesti. Siihen on tarkoitus pureutuja killan prikaatinkin
voimin. Vuosikokouksessa onkin valittu tehtävään oma toimielimensä.
Porin prikaatin silloinen komentaja, eversti Martti Frick toteaa omassa
tervehdyksessään, että olot ovat Säkylässä ratkaisevasti paremmat kuin
Turussa. Hän korostaa kuitenkin sitä,
että ”ulkonainen on sittenkin toisarvoista, ensi sijalla on henki, joka tekee
toiminnan eläväksi”.
Laittamattomasti sanottu!
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Lem-Kem
Lehto
Valoa ja Imari
puhtautta
Ilmari Lehto 0400-467 945

Ravintola

ANKKURIPAIKKA

HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi

Hyvän ruuan ystäville

Heimolinnankatu 18, Loimaa (02) 763 1841

Renkaat kaikille teille

LOIMAAN RENGAS
Vanteet
Renkaat
Rengashotelli
asennukset
Paikkaukset
Painotukset
Myös työ- ja erikoiskoneet
Lamminkatu 13, 32200 LOIMAA
www.loimaanrengas.fi
Ark. 8-17, la 9-14 p. 02-768 3250
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Bonusturva sisältyy nyt LähiTapiolan liikennevakuutuksiin
sekä Loistokaskoon, Laajaan kaskoon ja Laajaan Lähi-Kaskoon.
Bonusturva on yksi keskinäisen omistuksen etuja, joka
palkitsee huolellisen kuljettajan. Bonusturvaa et muualta saa.

www.akr.fi

www.keskusautohalli.fi
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Nyt kannattaa päivittää kaskovakuutus, jos sinulla ei vielä ole
kaskossa Bonusturvaa. Lue lisää osoitteessa
www.lahitapiola.ﬁ/bonusturva.

Puheluhinnat: www.lahitapiola.ﬁ. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö,
LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy

Liity Killan
jäseneksi!

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

Se käy helposti osoitteessa:
www.porinprikaatinkilta.fi/
JÄSENYYS/Jäsenhakemus
Jäsenmaksu tällä hetkellä 20 euroa. Sillä saat
vuosittain 4 Porilainen-lehteä sekä
2 Maanpuolustaja-lehteä.

Porin Rykmentin Porin Prikaatin kilta ry.

Vallox osaa

matalaenergiailmanvaihdon

KOKEMÄEN KAUPUNKI
www.kokemaki.fi

www.vallox.com
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asiakaspaikkaa.
Tervetuloa Säkylän Sotilaskotiin!

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

