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nen oppiaine, jossa kukaan ei koskaan tule täysin valmiiksi. Suuret kiitokset kouluttajille ja tukihenkilöstölle siitä vakavuudesta, jolla olette tähän asiaan suhtautuneet.
Päällikköpalaverissa marraskuun lopulla pohdimme tapoja helpottaa ongelmien rasittamaa varusmiestä lähestymään esimiestään tai sosiaalityön ammattilaista. Esimerkkinä käytimme tilannetta, jossa jokainen esimies
välittömästi oivaltaa, että kyseessä on vakava tilanne ja
että hänen suhtautumisensa varusmieheen vaatii joustavuutta: ”Herra kapteeni, minulla on henkilökohtaista asiaa.” Kapteeni keskeyttää välittömästi muut työnsä ja pyytää varusmiestä istumaan. Tällä menettelyllä madallamme
kynnystä lähestyä esimiestä ja autamme avoimen keskustelun alkuun. Ilmapiiri muuttuu tavanomaista suvaitsevaisemmaksi ja helpottaa ratkaisun löytämistä.

len saanut olla Porin Prikaatin peräsimessä kuusi kuukautta, mutta rohkenen silti julistaa päättyvän vuoden
vallan onnistuneeksi. Tärkeä perustelu
Edellisessä Porilainen-lehdessä kehoonnistumisille ovat olleet varusmiesten ja
tin Teitä jokaista pohtimaan uusia tapoja
reserviläisten erinomaiset koulutustulokopettaa ja harjaannuttaa sotilaan taitoja.
set, korkea palvelusmotivaatio ja reipas
Maavoimien Esikunta käynnistää kevätyrittäminen. Kiitos tästä kuuluu osaaville
talvella ohjelman, jolla siirretään uuden
kouluttajillemme. Kaikille tukitehtävissä
taistelutavan taktisia ja taisteluteknisiä
ahkeroiville varuskuntalaisille olemme kiimalleja myös Porilaiskouluttajien käytäntollisia siitä, että kouluttajat ovat saaneet
nön työhön. Saamme siis tuoreita mahkeskittyä omaan erityisalueeseensa ilman
dollisuuksia löytää edellä kaipaamiani
suurempia huolia työskentelyedellytykuusia opetus- ja harjaannuttamistapoja!
sistä. Kiitoksen ansaitsevat myös vaatiTästä yllättävästä tilaisuudesta otamme
vat koulutettavamme, sillä he eivät tyydy
vakavissamme vaarin yhdistämällä omat
puolivillaiseen opetukseen vaan vaativat
koulutusideamme uuteen taistelutapaan.
oikeutetusti laadukasta osaamista ohjaaPuolustusvoimauudistuksen
yksityisjiltaan.
kohdat paljastuvat ensi vuoden kuluesOnnistuneen vuoden ehdoton edellysa. Uudistuksen perussyitä ovat materitys on ollut, kuten aiempinakin vuosina, Mieltäni lämmittää
aalin vanheneminen, yleinen hintatason
hedelmällinen yhteistyö Säkylän kunnan erityisesti se, että
nousu sekä varusmiesikäluokkien pieja muiden lähialueen toimijoiden kanssa. varusmiesten usko
neneminen. Harmillisesti samaan aikaan
Näitä asioita tarkastellaan laajemmin toi- oman joukkonsa suovaltiontalouden säästöpaineet näyttävät
saalla tässä numerossa. Lämpimät kiitok- rituskykyyn sodassa on
supistavan merkittävästi harjoitustoiminset kaikille yhteistyökumppaneillemme vahvistunut entisestään. taa ja materiaalihankintoja. Vielä hieman
saamastamme varauksettomasta tuesta!
hämärän peitossa olevassa lähitulevaisuuKuluneen vuoden aikana olemme pääsdessamme piilee myös mahdollisuus.
seet eroon useista koulutuskulttuuriin pesiytyneistä kiPuolustusvoimauudistus, säästötoimet ja uusi taistelutapupisteistä. Tulokset ovatkin heijastuneet varsin myönpa yhdessä vaativat uudenlaista ajattelua ja toimintaa. Me
teisesti varusmieskyselyn tuloksissa. Kyselyssä mitattiin
voimme rakentaa asetelman, jossa kehitämme päätehtäpariakymmentä osa-aluetta, joista peräti kuudentoista taväämme varusmieskoulutukseen liittyvää tekemisen malso parani ja vain yhden laski. Mittauksessa nousivat erilia. Tämä koskee kaikkia toimialoja, kaikkia hierarkiatasoja
tyisesti maanpuolustustahto ja henkilökohtainen palveja kaikkia Porilaisia.
lusmotivaatio sekä tyytyväisyys koulutuksen ja huollon
järjestelyihin. Mieltäni lämmittää erityisesti se, että varusHyvät ystävät ja yhteistyökumppanit,
miesten usko oman joukkonsa suorituskykyyn sodassa on
näillä ajatuksilla maustettuna lausun lämpimät
vahvistunut entisestään. Parasta tässä on kuitenkin se, etkiitokseni kuluneesta vuodesta. Toivotan teille
tä meillä Porilaisilla on tiedossa keinot ja menetelmät korjokaiselle ja läheisillenne Rauhallista Joulua ja
jata pielessä olevia asioita järjestelmällisesti.
Onnistumisia Vuodelle 2012!
Koulutusilmapiirillä on suuri merkitys siihen, kuinka oppiminen onnistuu. Tilanteeseen sopiva suhtautuminen
koulutettavaan vaatii meiltä aikuiskouluttajilta ihmisluonteen ymmärtämistä ja oikeaa havainnointia heikkojenkin
signaalien pohjalta. Kyseessä on vaativa, ihmisiän mittaiEversti Juha Pyykönen
Porin Prikaatin komentaja

”

3

KUNTALAISTEN KAYTÖSSÄ. Varuskunnan uimahalli on jo
1960-luvulta alkaen ollut kahdesti viikossa myös varuskunnan ulkopuolisen henkilöstön käytössä edulliseen hintaan. Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää käyttää tätä mahdollisuuta itsekin aika ajoin.

Säkylässä kunta ja
varuskunta tähtäävät
yhteiseen maaliin
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

S
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äkylän kunnanjohtajalla Teijo Mäenpäällä on selkeä näkemys varuskunnan merkityksestä paikkakunnalle.
- Kunnan näkökulmasta varuskunta
on iso osa sitä vireyttä ja aktiivisuutta, mitä kunta tarvitsee. Kuntaa ei ole
ilman toimintaa ja bisnestä, ja varuskunta edustaa näitä molempia. Säkylän kasvu ja kehitys alkoivat, kun
elintarviketeollisuus ja sotaväki tulivat tänne. Arvioni on, että ilman niitä
Säkylässä olisi nykyistä selkeästi heikompi palvelutaso ja 1 000 asukasta
vähemmän.
Varuskunnan tarjoamat työpaikat
ovat kunnalle tärkeitä, mutta Mäenpää löytää muitakin hyötynäkökohtia.
- Porin Prikaati on omalla tavallaan Säkylän käyntikortti kotimaassa
ja kansainvälisen toimintansa myötä
myös ulkomailla.
Säkylän kunnan ja varuskunnan tiivis yhteistyö on tunnettua ympäri Suomen, ja monesti sitä käytetään
malliesimerkkinä siitä, miten asioita tulisi hoitaa. Hieno esimerkki tästä
on 1990-luvun lopulta, jolloin prikaati tarvitsi lisämaata taisteluampuma-

alueensa koilliskulmaan. Säkylän kunta ilmoitti tuolloin välittömästi, että
sen omistamat maa-alueet ovat käytettävissä vaihtomaina yksityisiltä
maanomistajilta lunastettaville alueille. Teijo Mäenpäällä on vahva usko
yhteistyön kehittymisestä entisestään.
- Kunnalla on vahva tahto olla mukana varuskunnan kehityksessä luomalla niitä edellytyksiä, joita
Puolustusvoimien ja Porin Prikaatin
muuttuminen ja laajentuminen edellyttävät. Se näkyy esimerkiksi kaavoitus- ja maanhankinta-asioissa, joissa
prikaatin tarpeet on pyritty huomioimaan. Oma visioni on, että tulevaisuudessa prikaatin tarpeet tulevat
poikimaan nykyistä laajempaa yritystoimintaa. En jaksa uskoa siihen, että
käynnissä oleva Puolustusvoimauudistus uhkaisi Huovinrinteen tulevaisuutta, Mäenpää kertoo.

Yhteistyötä alusta alkaen
Varuskunnan uimahalli ja Säkylänharjun liikuntamahdollisuudet ovat
olleet kuntalaisten ja muidenkin käytössä jo 60-luvulta alkaen. Parhail-

laan on käynnissä varuskunnan urheilukentän suunnittelutyö, missä kunta
on mukana. Osa varuskunnan terveysaseman toiminnoista on siirretty Säkylän terveyskeskukselta vuokrattuihin tiloihin.
- Kuntayhtymän näkökulmasta terveydenhuollon yhteistyö on käynnistynyt hyvin eikä kuntalaisiltakaan ole
tullut kielteistä palautetta, kunnanjohtaja vakuuttaa.
Säkylän työttömyysaste on Satakunnan alhaisin, 5 %, ja työpaikkaomavaraisuus 120 %.
Yli puolet Porin Prikaatin työntekijöistä asuu Pyhäjärviseudun (Säkylä,
Eura, Köyliö) ulkopuolella. Kunta on
monin tavoin yrittänyt houkutella varuskuntalaisia juurtumaan Säkylään,
mutta laihoin tuloksin.
- Syynä tähän on se, että sotilaille
Säkylästä kyllä löytyy töitä, mutta ei
heidän puolisoilleen. Emme ole kuitenkaan heittäneet toivoamme, vaan
pyrimme kaiken aikaa löytämään lisää
vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelisivat ”Porilaiset” jäämään paikkakunnalle, Mäenpää sanoo.

Varuskuntapaikkakuntien
yhteistyö vielä ajatuksen
asteella
Säkylän kaltaisia pieniä varuskuntapaikkakuntia ovat mm. Sodankylä, Keuruu ja Parola, joka ei lähtenyt
mukaan kuntaliitokseen viereisen Hämeenlinnan kanssa. Aika ajoin varuskuntapaikkakuntien kuntapomojen keskuudessa on viritelty ajatusta
yhteistyöstä, mutta toistaiseksi se on
jäänyt ajatuksen asteelle. Säkylässä
kunnan toiveena on, että yhteistyö
varuskunnan kanssa jatkuisi hedelmällisenä tulevaisuudessakin.
- Keskusteluyhteys on hyvä ja luottamus luja, Teijo Mäenpää vakuuttaa.
Jotain negatiivistakin tiiviistä yhteistyöstä seuraa.
- Ajoittain joutuu kohtaamaan joidenkin kollegojen suunnalta lähes
suoranaista kateutta siitä, että Säkylässä on kehittyvä ja yhteistyöhaluinen varuskunta, kunnanjohtaja myhäilee.

Eversti Juha Pyykönen:

”Hyvältä näyttää”

P

orin Prikaatin komentajuuden
puoli vuotta sitten vastaanottaneelle eversti Juha Pyyköselle kunnan ja varuskunnan välinen
hedelmällinen yhteistyö ei tullut yllätyksenä.
- Puolustusvoimien keskuudessa asia on hyvin tiedossa. Nyt voin jo
omasta kokemuksesta sanoa, että se
on myös maineensa veroista. Hyvältä
näyttää, Pyykönen myhäilee.
Komentaja odottaa mielenkiinnolla
tulevan Puolustusvoimauudistuksen
ratkaisuja ja niiden vaikutuksia Huovinrinteelle.
- Odotetaan rauhassa, mitä tuleman pitää. Sen jälkeen voidaan yhdessä kunnan kanssa katsoa, miten

jatketaan, hän korostaa.
Varuskunnan terveysaseman osalta Pyykönen kertoo, että Sotilaslääketieteen Keskus parhaillaan selvittää
eri vaihtoehtoja ja niiden toimivuutta. Hän ei poissulje sitäkään vaihtoehtoa, että lähes kaikki toiminnot
keskitettäisiin kuntayhtymältä vuokrattuihin tiloihin Säkylän keskustaa.
Varjopuolena asiassa on se, että tällöin varusmieheltä menee käytännössä koko päivä vastaanotolla.
- Nykyisenlainen esikarsinta tulisi kyetä tekemään jo varuskunnassa,
jossa hoidettaisiin lievemmät tapaukset ja muut lähetettäisiin eteenpäin,
eversti tuumii.

Säkylä
Perustettu v. 1869
Asukkaita noin 4 700
Kunnan pinta-ala on 268,6
1 km2
- Maapinta-ala 159,41 km2
(60%)
- Vesipinta-ala 109,20 km2
(40%)
Säkylä on maaseutumaine
n kunta, jonka asukkaista pääosa asuu taajamissa
Taajama-aste on 82,5 %
(maakunnan taajamavaltaisin kunta) ja asukas
tiheys 31,0 asukasta/
maa-km2
Suurimmat työllistäjät
Säkylän varuskunta (noin
690)
Lännen Tehtaat Oyj (Apetit
Pakaste Oy, Sucros,
Hankkija-Maatalous Oy, Ape
tit Suomi Oy, yhteensä noin 300)
HK Ruokatalo Oy (noin 60
)
Länsi-Kalkkuna Oy (noin 11
0)
Terveydenhuollon kuntayhty
mä (noin 110)

Lähteet: Säkylän kunnan

verkkosivut ja Wikipedia

SOTILAAT JA SÄKYLÄ. Maastopukuiset sotilaat ovat tuttu näky Säkylässä.
Osa kriisinhallintatehtäviin koulutettavien varusmiesten harjoituksista järjestetään Säkylän keskustan tuntumassa.
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YHTEINEN PROJEKTI. Varuskunnan urheilukentän kunnostus on yhteisprojekti Säkylän kunnan
kanssa. Prikaatin huoltopäällikkö, majuri Timo
Rantala on komentajajn ohella keskeinen tekijä
varuskunnan ja kunnan yhteydenpidossa.

Kunnossapidon
kehittäminen tietää
uusia työpaikkoja
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

H

uoltopäällikkö, majuri Timo
Rantala on prikaatin komentajan ohella keskeinen
tekijä varuskunnan ja kunnan yhteydenpidossa. Tapaamisia on
lähes viikoittain, ja Rantalan mukaan
niissä varuskunnan tarpeita kuunnellaan tarkalla korvalla.
- Mm. ympäristöasioissa yhteistyö
kunnan virkamiesten kanssa on varsin tiivistä ja avointa, Rantala kertoo.
Varuskunnan terveysaseman osalta
Rantala on erittäin tyytyväinen kunnan tarjoamiin toimitiloihin ja palveluihin.

- Olemme saaneet enemmän kuin
kuvittelimmekaan. Toiminnallinen yhteistyö on syventynyt laboratorio- ja
röntgenpalveluihin. Näin on tarkoitus
jatkaa ainakin seuraavat kaksi vuotta,
majuri Timo Rantala vakuuttaa.
Kunnossapidon kehittäminen on
työn alla Puolustusvoimissa, ja siinä
tarvittavien tilojen tarkastelu on parhaillaan käynnissä mm. Karjalan Prikaatissa Vekaranjärvellä, Panssariprikaatissa Parolannummella sekä Porin
Prikaatissa.
- Meidän osalta todennäköisimmältä näyttää prikaatin ja Millog

IV-Pelti Luuri Oy
6

RAKENNUSPELTI- JA ILMASTOINTITYÖT
Puh: 02-763 6860, www.iv-peltiluuri.fi

Oy:n yhteishanke. Se, sijoitetaanko
kunnossapitotilat varuskunnan porttien sisä- vaiko ulkopuolelle, jää nähtäväksi. Kunta on ottanut ulkopuolelle sijoittuvan vaihtoehdon huomioon
kaavoituksessaan. Joka tapauksessa
hanke tietää uusia työpaikkoja.
Joulukuun aikana valmistuu varuskunnan urheilukentän suunnittelu, ja
toteutus käynnistetään vaiheittain rahoituksen sallimissa puitteissa. Kunnan osuus kustannuksista on suunnitellun käytön mukainen eli 6 %,
kuitenkin enintään 30 000 euroa.
Aikaisemmin Porin Prikaatin paikallisesti tekemät hankinnat olivat varsin
merkittävät. Viime vuosina eri palveluiden keskittämisen myötä esimerkiksi ruokahuollon hankinnat ovat
nykyisin valtakunnallisesti keskitetty,
ja sen myötä paikallisesti hankittujen
elintarvikkeiden osuus on pienentynyt
huomattavasti.
Porin Prikaatin rooli sotilaallisten
kriisinhallintaoperaatioiden kansallisena johtoportaana on puolestaan luonut paikallista yritystoimintaa. Operaatiosta palaavan materiaalin huolto
on ulkoistettu Millog Oy:lle, joka puolestaan käyttää paikallista alihankkijaa
IntLog Oy:tä. Sen palkkalistoilla työskentelee parhaillaan lähes 20 työntekijää.

KOLUMNI
”

T

e Säkylän äidit! Huolehtikaa
Porilaisista kuin omista lapsistanne”, kannusti jalkaväenkenraaliksi myöhemmin ylennyt Adolf Ehrnroth ensimmäisessä
Porin Prikaatin paraatikatselmuksessaan Säkylän kirkkoaukiolla. Kuulijat
painoivat sanat visusti mieleensä. Viimeksi pari vuosikymmentä sitten kovia kokeneet säkyläläiset täydensivät
ajatusta myös kääntäen: ”Te Porilaiset! Huolehtikaa Isänmaasta ja sen säkyläläisistäkin äideistä niin kuin omat
vanhempannekin ovat tehneet”. –
Perustus Porin Prikaatin ja Säkylän
kunnan viisaalle yhteistyölle oli näin
sinetöity.
Puolustusvoimien, ministeriön ja
Porin Prikaatin vuorovaikutus Säkylän kunnan kanssa tiivistyi päätöksestä, että prikaatille etsitään uutta kotia.
Kauaskantoiset kunnanisät sisäistivät
uskon voittaa sijoittumiskilpa ajatuksella, että Säkylän infrastruktuuri tyydyttää Lännen Tehtaiden tavoin myös
Porin Prikaatin tarpeita. Ne kaivettiin
esille ja levitettiin päätöksentekijöiden
eteen pöydällä ja luonnossa. ”Paljonko Pyhäjärveä on syvennettävä, että
vesistöharjoitukset ovat mahdollisia”,
oli utopistisimpia lausumia säkyläläisten tahtotilasta. Silloinen asenne
on siirtynyt isiltä pojille, molemmin
puolin. Eikä sitä järkytetä. Mausteisia
taustatietoja saa klikkaamalla pyynnön esko.eela@dnainternet.net

Säkylä ja
Säkylän
varuskunta –
viisaasti
yhdessä
Konkreettinen lähtölaukaus käynnisti Säkylässä uuden vaiheen. Kuivasta mäntykankaasta pursui kuin
suuri muurahaiskeko yli 1 000 miehen ja naisen hyöriessä upouuden
varuskunnan rakennustöissä. Kymmeninä vuosina Porin Prikaatin ja varuskunnan investoinnit Säkylässä ovat
olleet mittavammat, kuin kaikki muut
yhteensä. Valtaosa kiinteistöistä on
maastoutettu suurelta yleisöltä näkymättömiin, onhan kyseessä puolustusvoimiemme tärkein kansainvälinen
tukikohta. Sen välttämättömät yhteydet varmistava tietotekniikka ylittää
suurenkin yrityksen valmiudet. Valmiiksi varuskunta ei tule koskaan.
Arvostamme, että tuhannet ja taas
tuhannet nuoret suomalaiset saavat
Huovinrinteellä korkeatasoista koulutusta maanpuolustuksessa, kansainvälistymisessä ja rauhanturvaamisessa sekä arkielämässä. Tuhatpäinen
suomalaisten joukko saa tilipussinsa
Huovinrinteeltä valtaosan kotipaikan
ollessa Säkylän ulkopuolella. Tämä
on rikasta vuorovaikutusta naapurien kanssa, joskin tarjolla on uutta tasokasta asumista henkilöstön kotiutumiseksi Säkylään. Kymmenet yritykset
toteuttavat kumppanuusohjelmaa varuskunnan luopuessa sille välttämättömistä toiminnoista. Tämä kaikki
koetaan myönteisenä omaleimaisuutena kunnan kaikkinaisissa palveluissa. Vilkkaalla torstaitorillakin pidetään

luonnollisena ”kenttäharmaan” ja Pasin läsnäolo. Tärkeää on myös yhteinen arvostus aikaisempia sukupolvia
kohtaan.
Perustamisvaiheen lupaukset voi jokainen kokea toteutuneen mm. lukion, Huovinrinteen koulun ja päiväkodin sekä varuskuntaa palvelevan
laajan kaavoituksen toteutuksessa.
Kukaan ei kuitenkaan silloin kuvitellut
Säkylän varuskuntaa nykysuuruisena kokonaisuutena. Lienee tämänkin
seurausta, että yli puolet nykyisistä
säkyläläisistä on syntynyt kuntarajojemme ulkopuolella. Yleinen koulutus- ja tulotasomme ylittää keskimäärän. Kaikki asukkaat hyväksytään
tasavertaisina säkyläläisinä.
Saunan lauteilla ja kannon nokassa
olemme asettaneet uusia yhteisiä tavoitteita terveydenhoidossa ja tieyhteyksissä. Nämä palvelisivat molempia osapuolia. Tärkeintä kuitenkin on
maanpuolustustahdon ja koulutuksen
ylläpito alati muuttuvissa olosuhteissa. Laajalla valtakirjalla voi todeta, että Säkylän kauas kantava käyntikortti
on Porin Prikaati.
Esko Eela
Säkylän kunnanvaltuuston
puheenjohtaja
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äkylässä otettiin varaslähtö
itsenäisyytemme juhlinnassa, kun varuskunta ja kunta järjestivät yhteisen itsenäisyysjuhlan jo perjantaina
3.12. Kunnanjohtaja Teijo Mäenpään
ja puolisonsa Tarjan sekä Porin Prikaatin komentajan, eversti Juha Pyykösen ja puolisonsa Maaritin isännöimään juhlaan osallistui lähes 300
kutsuvierasta. Varuskunnan muonituskeskuksessa pidetyssä juhlassa
kuultiin eversti Pyykösen tervehdyssanat sekä Säkylän kunnanvaltuuston puheenjohtajan Esko Eelan ja Porin Prikaatin varusmiehiä edustaneen
alikersantti Simo Nuolemon puheet.
Porilaissoittokunta solistinaan Kullervo Kauppi huolehti illan musiikista ja estraditaiteilija Martti Koivisto
viihdytti juhlavieraita mm. imitoimalla tunnettuja persoonia. Hyvän musiikin ja viihteen ohella vieraat saivat
nauttia muonituskeskuksen loihtimista herkullisista tarjoiluista.

Kunta ja varuskunta
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juhlivat käsi kädessä

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Daniel Dimitroulis

9

Armeija antoi hyvät
eväät päätöksentekoon
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Asko Tanhuanpää ja
Pertti Hakasen kotialbumi

Pertti Hakanen lähti varusmieheksi sillä ajatuksella,
että kahdeksan kuukautta saa riittää. Lopullisesti Hakanen siirtyi siviiliin
kuitenkin vasta 13 vuotta
myöhemmin.
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Maatalousyrittäjä Pertti Hakasella
pukkaa kiirettä päälle, vaikka seuraavan viljelysesongin alkamiseen onkin
vielä ruhtinaallisesti aikaa. Lähes 2000
yksilön porsitussikala vaatii omansa ja
päälle tulevat vielä luottamustoimet edellinen ilta venyi yöhön asti Sastamalan kaupunginvaltuustossa, haastattelupäivä on puolestaan mennyt
Seinäjoella Atrian tehtävissä.
Hakasta puhe ylettömästä kiireestä naurattaa, kysymys on hänen mukaansa priorisoinnista.
- Jos minä jotain armeijassa opin,
niin asioiden organisointia. Siel-

tä tarttui mukaan myös tervettä itsevarmuutta, johtajuutta ja esiintymistaitoa, ensi vuoden alussa
Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK:n korkeimmassa päättävässä elimessä eli johtokunnassa
aloittava Hakanen sanoo.
Nyt 42-vuotiaan Pertti Hakasen, reservin luutnantin, armeija-aika kesti kaikkineen 13 vuotta, mistä suurin
osa Porin Prikaatissa. Huovinrinteen
maisemista mies oli poissa vain opistoupseeriksi opiskellessaan.
- Varusmieheksi lähtiessäni minulla oli työpaikka vammalalaisessa kodinkoneliikkeessä ja lähdin Säkylään
kahdeksan kuukauden minimipalvelus mielessäni. Siinä kävi kuitenkin lopulta niin, että minut puhuttiin kerta
toisensa jälkeen yli ja passini hain lopulta pois vasta vuonna 2002.

Kari Toivonen puhui yli
Palataan takaisin vuoteen 1989,
jolloin Vammalan Houhajärven kylässä varttuneen Hakalan tuli aika astua harmaisiin Porin Prikaatin panssa-

rintorjuntakomppaniaan. Sieltä matka
jatkui edelleen 1. Jääkärikomppaniaan, missä sattui olemaan töissä muuan yliluutnantti Kari Toivonen.
- Kari tuli sanomaan, että Hakanen
on tainnut pistää rastinsa väärään
kohtaan, kun Aliupseerikoulu ei kiinnosta. Hän oli kova suostuttelemaan
ja aukista minä sitten pyykkisäkkini
kanssa itseni löysin.
- Kari Toivoseen törmäsin viimeksi kuluvan vuoden helmikuussa, kun
vein Sastamalan nuorisovaltuuston
sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan
tutustumaan Prikaatiin. Hän ilmoitti, että paljon on muuttunut siitä, kun
Pakin kanssa joskus aloitettiin, Pertti
Arvo Konrad Hakanen naurahtaa.

Juvoselle pakit, Norrille ei
Toivonen ei ollut sentään asialla,
kun oppilas Hakaselle käytiin tarjoamassa paikkaa RUK:hon, se mies oli
Aliupseerikoulun linjanjohtaja Tuomo
Juvonen.
- Jälkeenpäin kieltämättä vähän
harmitti, että kieltäydyin lähtemästä.

PUKU M58. Pertti Hakanen esittelee viiskasiaan, joka on edelleen käytössä pari kertaa vuodessa. Se päällään Hakanen saattoi
myös äitinsä hautaan.
Perusteluni olivat nimittäin aika mitättömät, Hakanen myöntää.
- Sitten en enää tohtinut kieltäytyä, kun komppanianpäällikkö Juhani
”Julku” Norri ehdotti va. kersantiksi
jäämistä. Siviilissä ehdin olla lopulta
vain reilut pari viikkoa ennen kuin palasin Säkylään ja ilokseni juuri Norrin
ja yliluutnantti Kari Toivosen yksikköön eli 5. Jääkärikomppaniaan.
- Kun Norri sitten suositteli Maanpuolustusopistoon lähtöä, olin jo täysillä mukana. Vuosi oli osoittanut, että
olen soveltuva ammattiin, josta ihan
oikeasti pidin. Toinen asia, mikä veti mukaansa oli halu jatkaa töitä hienon tiimin osana. Työyhteisönä Porin
Prikaati oli kuin pieni kaupunki, missä
vallitsee erittäin hyvä henki.

Ystävän kuolema oli
kova paikka
Suurimman osan opistoupseeriajastaan Esikunta- ja huoltokomppaniassa
sekä Kuljetuskomppaniassa työskennellyt Pertti Hakanen alkaa pudotella
entisten työkavereidensa nimiä kuin
siltä kuuluisalta apteekin hyllyltä. Virne suupielessä osoittaa, että muistot
ovat mieluisia.
- Sundin Late, Sunilan Pasi, Ruskin
Jari, Lehmuksen Eki, Salakarin VeliMatti, Seppälän Tommi, Eskolan Petri, Lehtimäen Mika, Kilpimaan Jani,
Rantasen Jukka-Pekka, Vuorisen Pasi ja tietysti hienot komentajat eli Olli Nepponen, Kauko Taskila ja Olli-Matti Multamäki. Viimemainitun
kanssa jouduin vähän vääntämäänkin, kun menin hakemaan vuorotteluvapaata.
- Ja olihan siellä myös velimies eli
kolme vuotta sitten eläkkeelle päässyt
Risto Virtanen, Hakanen lisää.
Kiinteään työyhteisöön kuulumiseen liittyy toki myös ikävämpiä muistoja.
- En ikinä unohda sitä hetkeä, kun
kokoonnuimme sotilaskodin hiekkakentälle kunnioittamaan helikopteriturmassa Makedoniassa menehtyneen Kulmalan Tapsan muistoa. Se oli
kova paikka.

Valtuustoon heti
ensiyrittämällä

kotitilansa hoitamisesta. Maatilan töiden lisääntyminen oli perheen eli Seija-vaimon ja kolmen lapsen ohella lopulta merkittävin syy siihen, miksi
sotilasura jäi kesken.
- Olen kieltämättä monesti miettinyt, missä olisin nyt, jos olisin jatkanut. Eikä se jatkaminen toisaalta olisi
myöhäistä nytkään, heittää Hakanen.
Aktiivisen vaikuttamisen Pertti Hakanen aloitti vuonna 2005, kun heti
ensimmäinen yritys kunnallisvaaleissa
tärppäsi. Vuoden 2009 alusta lähtien
hän on toiminut Keskustan valtuustoryhmän vetäjänä sekä kasvatus- ja
opetuslautakunnan puheenjohtajana.
Vuonna 2010 Sastamalan mies valittiin Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi.
MTK:n Vammalan paikallisosaston puheenjohtajana Hakanen toimi
2002-10 ja Satakunnan Tuottajaliiton
edustajana MTK:n valtuustossa 200811. Marraskuussa varmistunut tehtävä keskusliiton johtokunnassa käynnistyy siis ensi vuoden alusta.
Ja jotta työt eivät loppuisi kesken,
aikoo Hakanen lähteä mukaan myös
seuraaviin eduskuntavaaleihin. Edellinen yritys tuotti keväällä reilut 2600
ääntä, mitä voi pitää ensikertalaiselle
vähintäänkin tyydyttävänä saavutuksena.
- Kaiken lähtökohtana on se, että pysyy nöyränä äänestäjilleen. Kukaan ei pärjää politiikassa yksin, Hakanen tiivistää.

Pertti Hakanen huolehti käytännössä koko opistoupseeriaikansa myös

MUISTOJA INTISTÄ.
Kersantti Hakanen ehti
nauttia siviilin riemusta varusmiespalveluksen päättymisen jälkeen
lopulta vain reilut kaksi
viikkoa.
Raskas opiskelu vaatii raskaat ateriat, kuva
Maanpuolustusopistolta.
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Sananen vuodenvaihteeksi
Kuva: Matti Vihurila

J
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ouluevankeliumi on meille kaikille tuttu kertomus ja täynnä
tuttuja hahmoja. Monet tutut
kertomukset aukeavat kuitenkin uudella tavalla samalla, kun elämä kuljettaa meitä uusiin kuvioihin.
Itselleni on kuluneen vuoden aikana
tapahtunut suuria muutoksia, joista
kaksi tärkeintä nousee pinnalle myös
jouluevankeliumia lukiessa.
Isäksi tuleminen on näistä muutoksista tärkein. Joosef lähti kihlattunsa kanssa verollepanoa varten omaan
kaupunkiinsa Betlehemiin, jossa tuli ajankohtaiseksi esikoisen syntymä.
Majapaikkaa ei löytynyt, niin lapsi kapaloitiin seimeen ja ensimmäinen joulu vietettiin heinillä härkien kaukalon.
Samansuuntaisia askeleita tuli otettua itsekin tänä vuonna, kun muutimme vaimon kanssa Säkylään, josta äitini suku on lähtöisin. Majapaikka toki
löytyi varuskunnan rivitalosta, mutta
samalla tavalla esikoinen syntyi muutoksen keskelle ja taisi itse olla se suurin muutos omassa elämässäni. Kertomuksen tavoin myös meillä on käynyt
paljon viisaita tietäjiä tervehtimässä

lasta. Kullan, suitsukkeen ja mirhamin
sijaan tietäjät ovat tuoneet vaatteita,
vaippoja ja tietysti niitä viisaita neuvoja.
Joosef on ainoa hahmo jouluevankeliumissa, jolla ei ole vuorosanoja.
Häneenkin on helppo ollut samaistua,
sillä lapsen syntymä pistää miehen hiljaiseksi. Omia arvoja joutuu tarkastelemaan muuttuneessa tilanteessa aivan uusin silmin.
Toinen iso ja tärkeä muutos on ollut uusi työ Puolustusvoimissa. Joka
työssä on tietysti omat haasteensa ja
kysymyksensä, mutta tästä mahdollisuudesta ja sen toteutumisesta en voi
olla kuin kiitollinen ja tyytyväinen. Nyt
kun olen saanut seurata Puolustusvoimien työtä, sen tekijöitä ja varuskunnan elämää vajaan vuoden päivät, en
oikein osaa jatkaa jouluevankeliumin
lukemista ilman, että katseeni kiinnittyy paimeniin kedolla. Tavallisiin ihmisiin, jotka tekevät paikallaan raskasta,
väsyttävää työtä, josta tuskin sataa liikaa kiitosta, vaikka sitä tekisi kuinka
antaumuksella ja itseään säästämättä.
Paimenten työ oli kuitenkin elinehto

koko yhteisölle, sillä juuri he suojelivat
omalla työllään karjaa, jonka varassa
oli monien toimeentulo ja ravinto.
Paimenet ovat niitä, jotka yllättyvät ja pelästyvät muutoksen edessä. Enkelin ja taivaallisen sotajoukon
kohtaaminen keskellä yön pimeää
ei tietysti ole ihan arkinen tapahtuma. Kedon paimenille ja meille kaikille tuo dramaattinen ilmoitus osoittautui alun pelästymisen jälkeen hyväksi
muutokseksi: Vapahtajan syntymä ja
sen myötä tullut toivo ja lupaus paremmasta elämän taakkojen keskelle.
Puolustusvoimien paimenien mielissä
painaa tietysti, mitä alkava vuosi tuo
tullessaan ja miten se vaikuttaa jokaisen elämään. Vaikkei tällä kertaa olekaan luvassa ilosanomaa, suurta iloa
koko kansalle, niin toivon hartaasti,
että ensi vuoden muutoksen keskellä
kuuluisi myös meidän paimenillemme
sanat: älkää pelätkö.
Levollista joulua ja rauhallista
uutta vuotta kaikille!
Sotilaspastori Risto Katila ja
pastorin terapiakoira Juska

Porilaisen
päiväkirja
Porin Prikaatiin siirtyneet
Reservistä
Taloussuunnittelija Heikki Närhi		
28.11.2011
Sotilaslakimies Markku Simula		
1.12.2011
Kersantti Kimmo Kylmälä			
5.12.2011
Viestirykmentistä
Ylikersantti Ilkka Virkkunen		
1.12.2011

Porin Prikaatista siirtyneet
Merivoimien Esikuntaan
Kapteeni Esa Rautio			
1.11.2011
Reserviin
Kersantti Matias Lind			
2.11.2011

Itsenäisyyspäivän ylennykset Porin Prikaatissa
Tasavallan presidentti on ylentänyt
Majuriksi:
Kapteeni Sami Viking Silmu

Ylivääpeliksi:
Kimmo Sakari Elomaa
Jarmo Tapani Hänninen
Vesa Antero Tamminen

Kapteeniksi:
Yliluutnantti
Henri Antero Huurinainen
Yliluutnantti Ari Pekka Hämäläinen
Yliluutnantti Janne Tapio Kemppi
Yliluutnantti
Sauli Iisak Antero Virtanen
Yliluutnantti Jyrki Ahti Kaunismäki

Porin Prikaatin komentaja on ylentänyt seuraavat aliupseerit reservissä
ja antanut heille palvelusarvon

Insinöörikapteeniksi:
Insinööriyliluutnantti
Juha Petri Olavi Mikkonen

Porin Prikaatin komentaja on ylentänyt seuraavat aliupseerit reservissä

Reservissä
yliluutnantiksi:
Luutnantti Jani Rikhard Lehtimäki
Maavoimien komentaja on ylentänyt aliupseerin reservissä ja antanut
vastaavan palvelusarvon

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

Maavoimien komentaja on ylentänyt
reservissä

Ylivääpeliksi:
Tero Erkki Henrik Rissanen

Ylikersantiksi:
Kersantti
Pekko Tuomo Ilmari Lahdensuu
Kersantti Heikki Ilmari Tyrväinen

Ylikersantiksi:
Kersantti Jarkko Albert Moilanen
Kersantti Timo Tapani Randell
Porin Prikaatin komentaja on ylentänyt seuraavat siviilivirassa palvelevat henkilöt reservissä
Kersantiksi
Varastomies
Janne Eelis Einari Rautiainen
Alikersantiksi
Asentaja Panu Petteri Engström
Korpraaliksi
Toimistosihteeri Turo Jere Kristian
Ruohonen

13

OP-bonuksilla
saat myös
lainopillisia
palveluja.

Laatuelämää laatujoukoille –
täällä myös porilainen viihtyy

Meillä on Suomen kattavin pankkilakimiesverkosto. Asiaan perehtyneiden ammattilaistemme avulla esimerkiksi asuntokaupat ja
perintöasiat järjestyvät paljon helpommin.
Kun olet OP-bonusasiakas, saat bonusta tavallisesta pankkiasioinnista, lainat mukaan lukien.
Bonuksia voit käyttää myös lainopillisiin palveluihin. Tule käymään konttorissamme, niin
kerromme lisää. Tietoa saat myös osoitteesta
op.fi/bonus tai numerosta 0100 0500.

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

Asiakasomistajuus kannattaa!

SSO
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SUUR-SEUDUN
OSUUSKAUPPA

Kv-tiedottajan osaaminen
sai arvokkaan tunnustuksen
Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

K

ansainvälisten asioiden tiedottajan (kv-tiedottaja) virkaa
hoitava uunituore filosofian
maisteri Markus Malila palkittiin marraskuussa pidetyillä Puolustusvoimien
viestintäalan neuvottelupäivillä arvostetulla Vuoden tiedottajan tunnustuksella. Markus ei itse päässyt palkintoa
vastaanottamaan, mutta tieto palkitsemisesta välitettiin Afganistaniin,
missä hän oli parhaillaan johtamassa
Maavoimien järjestämää toimittajamatkaa Suomalaiseen Kriisinhallintajoukkoon.
Milloin työkiireiltään ehtii, Markus
on ruokatuntisin tuttu näky Kuntotalon painimatolla ”vääntämässä”
muiden aktiivisten kamppailulajien
harrastajien kanssa. Vielä vahvistamattoman tiedon mukaan suuren suosion saavuttaneet Markuksen kahvakuulatreenit käynnistyvät uudelleen
vuodenvaihteen jälkeen.

Saariahosta Kaartin
Jääkärirykmentin
komentaja

P

orin Prikaatin esikuntapäällikkö, eversti Pekka Saariaho ottaa ensi vuoden alussa vastaan
Kaartin Jääkärirykmentin komentajan
tehtävät. Siirto on mieluinen, sillä komentajuuden lisäksi se tietää paluuta
kotiin pääkaupunkiseudulle. Toisaalta
siihen liittyy myös haikeutta, sillä Saariaho vakuuttaa viihtyneensä Huovinrinteellä erinomaisesti.
- Porin Prikaatin esikuntapäällikön
tehtävä on ollut tosi haastava ja mielenkiintoinen. ”Porilaisten” kanssa on
ollut hienoa tehdä töitä: henki on hy-

vä, ja ammattitaitoinen ja pätevä henkilöstö on vilpittömästi pyrkinyt tekemään parhaansa, Saariaho sanoo.
Samaan hengenvetoon hän nostaa esille prikaatin, Säkylän kunnan ja
ympäröivän maakunnan ainutlaatuisen ja hedelmällisen yhteistyön.
- Se on malliesimerkki siitä, miten
kolme vahvaa toimijaa voimansa yhdistäen kykenee viemään haastaviakin asioita eteenpäin ja hyödyttämään
toinen toisiaan, eversti Pekka Saariaho kehuu.
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Porin Prikaatin tiedottaja
vaihtuu
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

PORILAISPERHEEN JULKAISU.
Yliluutnantti Antti Muhosen (vas.)
työn kuvaan kuuluu jatkossa myös
Porilainen-lehden toimittaminen.
Kapteeni Matti Vihurila jättää
luottavaisin mielin tiedottajan
tehtävät seuraajansa hoidettavaksi.

M

Porin Prikaati haluaa aktiivisesti viestiä toiminnastaan ympäröivään yhteiskuntaan ja kertoa veronmaksajille, mitä heidän rahoillaan tehdään. Prikaatin viestinnällä on vahvat, vuosikymmenten saatossa
syntyneet perinteet. Prikaatin tärkeä lenkki mediaan
on tiedottaja. Yli 15 vuotta tiedottajan tehtäviä hoitanut kapteeni Matti Vihurila siirtyy reserviin vuodenvaihteessa. Jatkossa prikaatin viestintää hoitaa
yliluutnantti Antti Muhonen.
16

uhonen on valmistunut
Maanpuolustusopistosta v. 1997. Hänellä on hyvä tuntuma perusyksikkötason toimintaan ja varusmieskoulutukseen,
sillä Muhonen on toiminut kouluttajatehtävissä eri perusyksiköissä ja Aliupseerikoulussa. Hänellä on myös kokemusta perusyksikön hallinnosta ja
esikuntatehtävistä. Prikaatin esikunnan koulutussektorilla työskennellessään hän on saanut hyvän tuntuman
reserviläiskoulutuksen eri tarpeisiin.
Muhonen asuu Säkylässä ja perhettä
täydentää vaimon lisäksi kaksi murrosikää lähestyvää lasta.
Muhonen tiedostaa hyppäävänsä kuvainnollisesti suuriin saappaisiin. Porin Prikaati on yksi maamme
kolmesta valmiusyhtymästä ja joukko-osaston rooli korostuu Suomen
Kansainvälisen Valmiusjoukon koulutuksen sekä sotilaallisen kriisinhallinnan vastuiden myötä. Tiedotettavaa
riittää.
- Kysymys on pitkälti prikaatin maineenhallinnasta. Prikaatissa on tehtävä oikeita asioita ja viestinnän on
kerrottava niistä oikein – mustasta ei
saa tehdä valkoista, ikävätkin asiat on
tuotava julkisuuteen, Vihurila opastaa
Muhosta tehtävien vaihtoon liittyen.

Eri tiedotusvälineet ovat lähes päivittäin yhteydessä tiedottajaan ja välittävät julkisuuteen viestiä prikaatin
arjesta ja tulevaisuuden näkymistä.
Sen lisäksi prikaati tekee omia tiedotteita, valmiita artikkeleita tai järjestää
tiedotustilaisuuksia.

Koko perheen Porilainen
Muhosen tukena viestinnässä on
prikaatin johdon lisäksi Markus Malila, joka on toiminut Vihurilan työparina ja huolehtinut kansainvälisten asioiden tiedottamisesta. Jatkossa
Puolustusvoimauudistus luo ison haasteen viestinnälle. On kerrottava kansankielellä, mitä uudistus merkitsee
prikaatissa työskenteleville, yhteistyökumppaneille ja varusmiesten kotijoukoille. Porin Prikaati muodostaakin tavallaan ison perheen ja prikaatin
”perheen” yksi tiedotuskanavista on
Porilainen-lehti. Muhonen toimii jatkossa tehtävänsä puitteissa myös Porilaisen toimitussihteerinä ja lehden
”kokoavana sieluna”.
- Porilaista painetaan 5 000 kappaletta ja se on Porilaisperheen oma julkaisu, jonka lukijakuntaan kuuluvat
Porin Prikaatin henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden lisäksi kiltaveljet ja
-sisaret ja sotilaskotisisaret. Jokainen
varusmies saa myös lehden kotiin viemiseksi, Muhonen kertoo.
Porilainen on vuosien varrella saanut lukuisia kunniamainintoja ja palkittu parhaana maanpuolustus-,
joukko-osasto- ja kiltalehtenä. Vihurila kertoo saaneensa aikanaan hyvät
eväät ja opit lehden tekemiseen edelliseltä toimitussihteeriltä.
- Porilaista tehdään suurella sydämellä. Lehden menestyksen taustatekijöinä ovat vakituiset avustajat,
jotka ammattitoimittajina osaavat kirjoittaa ja kuvata asioita mielenkiintoisella tavalla. Erittäin merkittävä askel
lehden kehityksessä otettiin silloin,
kun prikaatin komentajana 1990-luvun lopulla toiminut eversti Olli-Matti Multamäki siirsi päätoimittajuuden
esikuntapäällikölle. Sen jälkeen lehden sisältö on terävöitynyt aikaisemmasta ja siinä on kuulunut prikaatin
johdon ääni. Jokaisella numerolla on
ollut ajankohtainen teema, jota on
pyritty käsittelemään usealta eri näkökannalta.
- Lehden taitto on sekin ammattilaisen käsissä. Köyliöläinen tekee joskus
vähän kehnommastakin materiaalista
näyttävän sivun, Vihurila kertoo.

jätä kerääminen
meille.
Plockandet i
rätta händer.

Vaasa – Helsinki – Tampere – Turku – Tallinn
Vasa – Helsingfors – Tammerfors – Åbo – Tallinn
www.okperinta.fi
okperinta@okperinta.fi
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Varusmiehen näkökulmasta
Kirjoittaja on Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja, kersantti Mikko Jäppilä Kuva: Daniel Dimitroulis

P
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orin Prikaatin pitkät ja kunniakkaat perinteet yltävät
1600-luvulle, jolloin Kuningas
Kustaa II Adolf perusti Kuninkaallisen Porin Rykmentin 30-vuotisen sodan aikana v. 1626. Näistä
hetkistä lähtien, Porin Prikaatissa on
harjoitettu arvostettua ja ammattimaista sotilaskoulutusta, joka toteutuu yhä tänä päivänä.
Porin Prikaati on yksi Suomen kolmesta valmiusyhtymästä. Sen tärkeimpiä tehtäviä ovat sodan ajan
joukkojen koulutus sekä Maavoimien
kriisinhallintaoperaatioiden kansallinen johtaminen. Jälkimmäinen ominaisuus erottaakin Porin Prikaatin

muista varuskunnista, sillä erikoistumme kansainvälisten valmiusjoukkojen kouluttamiseen. Kansainvälisten
valmiusjoukkojen toiminta näkyy ja
kuuluu varuskunta-alueen arjessa.
Vieraiden maiden sotilasunivormuja
outoine merkkeineen voi nähdä Porilaistietä marssiessa ja sotilaskodissa.
Varusmiehen näkökulmasta asepalvelus Porin Prikaatissa voi vaikuttaa
aluksi hieman hämmentävältä. Kaikki
ennenäkemättömät varusteet, kasarmielämän käyttäytymistavat ja tuvallinen uusia tuttavuuksia poikkeavat
niin radikaalisti siviilielämän totutuista
normeista, ettei palveluksen alkuajoilla tiedä miten päin olisi.

Alokaskauden jälkeen kuitenkin hämärä ensivaikutelma selkenee ja tutut
kuviot painuvat jatkuvan toiston ansiosta hyvin mieleen.
Viikko Porin Prikaatissa sujuu vauhdikkaasti. Jokaisen yksikön viikko-ohjelma sisältää paljon tekemistä uuden
oppimisesta vanhan kertaamiseen.

”Varusmiesten perustarpeet on prikaatissa
toteutettu hyvin.

Välillä ollaan maastossa harjoittamassa sotilaalle oleellisia taitoja tai sitten
istutaan luokassa teoriaa opetellessa.
Viikkoon voi myös mahtua marssi jos
toinenkin, mutta raskaan liikuntasuorituksen jälkeen tarjotaan yleensä riittävästi lepoaikaa.
Maasto-oloihin tarkoitetut varusteet ovat ensiluokkaisia ja niiden käyttöä opetetaan koko palveluksen ajan
perusteellisesti. Nälän yllättäessä harjoitusten keskellä, suuren väkijoukon
muonituksesta vastaa onnistuneesti muonituskeskus. Aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala tarjotaan,
oli ruokailu sitten kasarmilla tai maastossa. Henkilökohtainen hygienia on
myös otettu huomioon viikko-ohjelmien suunnittelussa. Pyykinvaihdolla
ja riittävällä vapaa-ajalla huolehditaan
siitä, että varusmiehet saavat puhtaita
vaatteita ja ehtivät käymään pesulla.
Pyykinvaihtoa tukevat komppanioiden varattujen vuorojen lisäksi vapaavaihto vuorot.

Vapaallakin voidaan hyvin
Suihkunraikkaana ja mahan ollessa
täynnä, henkisen hyvinvoinnin puolesta vastaavat erilaiset sosiaalialojen ammattilaiset. Kahden kuraattorin
ja sotilaspastorin kädet ovat päivästä
toiseen täynnä. Henkistä hyvinvointia tutkitusti lisäävä liikunta on otettu
huomioon varuskunnan arjessa. Liikunnalliseen aktiivisuuteen on panostettu erinomaisella Kuntotalolla, mistä
löytyy melkein jokaiseen urheilulajiin
sopivat välineet. Joten niin kuin edellä todettu, perustarpeet on toteutettu hyvin.
Perustarpeista koostuvan tasapainon vallitessa, varusmiestä vaivaavat
ongelmat ovatkin hyvin tapauskohtaisia. Yleisesti ottaen, jos tiedustelee
palvelusta suorittavilta varusmiehiltä,
mitä päässä liikkuu, niin vastaukseksi saa yleensä siviilielämän, sen tarjoamat palvelut tai ihmissuhteet. Edellä mainitut asiat vaikuttavat suuresti
palvelusmotivaatioon.
Kaiken kaikkiaan, Porin Prikaatilla
on todella hyvät ja ainutlaatuiset keinot kouluttaa suomalaisista osaavia
isänmaan puolustajia.

Vaivattomia ekotekoja
www.biolan.fi

Säästöpankki
tarjoaa
hyviä vaihtoehtoja
säästämiseen.
Sanoohan
sen jo nimikin.
www.saastopankki.fi
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Taistelua pistorasioista
Teksti: Daniel Dimitroulis Kuva: Daniel Dimitroulis ja Simo Nummi

E

dellisessä Porilaisessa todettiin kännykän ja tietokoneiden
käyttöön liittyvien määräysten
ja rajoitusten aiheuttavan keskustelua ja kritiikkiä Poriin Prikaatissa
palvelevien varusmiesten keskuudessa. Varusmiestoimittajamme kävi selvittämässä, millaisia ongelmia ja toiveita aiheen tiimoilta löytyy.
Porin Prikaatin varusmiehet käyttävät läppäriä ja kännykkää joka päivä
pitääkseen yhteyttä perheeseensä ja
kavereihinsa. Vaikka suurin osa käytöstä on verkon viihdekäyttöä, hoitavat varusmiehet myös henkilökohtaisia asioitaan, kuten pankkiasioita
netin välityksellä.
- Netti on ihan hyvä yleishyödyllinen väline. Ihan yksikössäkin saa hyvin hoidettua esimerkiksi vuokra- ja
kännykkälaskut, kertoo jääkäri Konsta Sinisalo.
Nettiyhteyksien myötä myös sosiaalinen media on varusmiesten arkipäivää. Alokaskaudella varusmiehet
lisäävät toisiaan kaverilistoille Face-
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bookissa, jotta pysyisivät yhteyksissä
toisiinsa myös viikonloppuisin. Joukkohenkeä luodaan tiiviin tupaelämän
ohella myös verkossa.
Säännöt kännykän ja läppärien käytöstä määräävät, että niitä saa käyttää vapaa-ajalla tuvassa ja iltavahvuuslaskennan jälkeen tv-luokassa
puoleenyöhön saakka. Eri yksiköissä on pientä erovaisuutta säännöissä, esimerkiksi joissain yksiköissä saa
käyttää kännykkää palvelustauoilla ja
joissain taas ei.
Haittana on ollut pistorasioiden vähäinen määrä tuvissa, sillä kaikille
ei ole riittänyt tilaa latureille. Suurin osa varusmiehistä toivoo, että
tietokoneen ja kännykän käyttöön saisi
olla enemmän aikaa.
Eniten on toivottu, että myös palvelustauoilla saisi
käyttää kännykkää ja läppäriä ja että
yksiköihin saataisiin WLAN-yhteys.
Porin Prikaatin perusyksiköissä

WLANodottaa
vielä tuloaaan, mutta
esimerkiksi Tykistöprikaatissa sellainen on jo
ollut koekäytössä. Myös yksiköihin varusmiesten yhteiseen käyttöön sijoitetut nettikoneet ovat olleet
käytössä.

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

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

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

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

Tilaus ja lisätiedot sähköpostilla
osoitteesta nexet@nexet.fi tai
puhelimitse 02-2760242.
Huomioitavaa:
Nimilista tilaajista ja työkaluun
kaiverrettava nimi ja halutessa sotilasarvo
Koulutushaaramerkki mielellään valmiiksi
mustavalkoisena ja painokelpoisena
(yksikön päällikkö osaa varmasti auttaa)
Saapumiserä
(halutessasi sen työkaluun näkyviin)
Ilmoittakaa toimitusosoite prikaatiin
Maksu viitesiirrolla,
jokainen voi maksaa erikseen!
Toimitusaika tilauksesta noin kaksi viikkoa
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Vääpeli lähti – liikuntatieteiden
tohtori palasi
Teksti: Sanna-Kaisa Lehto-Mäkelä Kuva: Hannu Pitkänen

Yhteiskunta tai työnantaja
eivät voi pakottaa ihmistä
pitämään itsestään huolta
- jokaisen on itse löydettävä motivaatio terveelliseen
elämäntapaan
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T

ämänvuotisen työhyvinvointiluennon pitänyt liikuntatieteiden
tohtori ja fysiologi Hannu Pitkänen on itse asiassa vanhoja Porilaisia.
Varusmieskouluttajana toiminut vääpeli Pitkänen lähti 1980-luvun puolivälissä opiskelemaan liikunnanohjaajaksi Pajulahden urheiluopistoon ja
tarkoituksena oli, että opintojen päätteeksi hän palaisi Huovinrinteelle prikaatin liikuntakasvatusupseeriksi. Toisin kuitenkin kävi. Huovinrinteelle
hän kyllä palasi, mutta lähes 30 vuotta myöhemmin.
Porin Prikaatin henkilöstölle marraskuussa pitämässään työhyvinvointiluennossa nykyinen liikuntatieteiden
tohtori ja fysiologi Hannu Pitkäsen
muistutti, että elimistön toiminnan
kannalta välttämättömiä aineita ovat
rasvat, hiilihydraatit, proteiinit ja vesi. Nämä aineet toimivat yhdessä: jos
jokin niistä puuttuu, se korvautuu toisella aineella ja silloin elimistö käyttää hyväkseen väärää ainetta. Pitkäsen mukaan on suositeltavaa miettiä
elämäntapavaihtoehtoja ja löytää itselleen sopivin. Luennolla heräteltiin tosiasiaan, että vettä on juotava 2,5 l/pvä. Nesteen nauttiminen ei
ole laihtumiskeino, mutta se tasapainottaa ja edes auttaa laihtumistavoitetta. Tehokkaimmin elimistö polttaa
rasvaa, kun liikkuu noin 50 minuuttia
kerrallaan. Kaikki liikunta on kuitenkin enemmän kuin ei liikunta olleenkaan. Syö, liiku ja nuku säännöllisesti,
niin jaksat paremmin!
Perheet ovat Pitkäsen mukaan parhaat terveyden edistäjät. Tällä hän
viittasi nuorten lisääntyneeseen ylipainoon ja sitä kautta heikentyneeseen yleiskuntoon. Pitkäsen mukaan
perheissä äiti on terveydenedistäjä,
sillä yleensä äiti on perheen ruokahuollosta vastaava. Perheissä olisi hyvä järjestää aikaa ruokailulle ja ruuan
valmistukselle.
PAINO HALLINTAAN. Hannu Pitkänen kehottaa jokaista tarkistamaan
oman painoindeksinsä laskemalla
oheisen kaavan mukaan: paino/pituus x pituus. Jos tulos on 20 – 25,
olet normaalipainoinen (esim. 59/
1,6 x 1,6 = 23).

Kiitos ja näkemiin!

M

ielenkiintoinen 12 vuoden ajanjakso Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen
johtokunnassa, mistä neljä viimeistä
vuotta puheenjohtajana, päättyy
vuoden vaihtuessa. Vapaaehtoiseen
varusmiespalvelukseen olisin aikoinani halunnut, mutta silloin se ei ollut
naisille mahdollista. Nyt koen suorittaneeni oman varusmiespalvelukseni.
Maanpuolustuksen hyväksi tekemäni
työtunnit sotilaskotityössä vastaavat
varmasti vuoden palvelusta - ja ylikin.
Vuosi 2011 on ollut Euroopan Neuvoston nimeämä ”Aktiivista
kansalaisuutta
edistävän
vapaaehtoistyön”teemavuosi.
Sotilaskotityö on vapaaehtoistyötä aidoimmillaan. Se tukee yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, tuo erilaisia ihmisiä
yhteen ja antaa oppimisen kokemuksia ja uusia taitoja. Mielestäni jokaisen
tulee elämänsä aikana voimiensa mukaan olla mukana jossakin vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoisena voit
toimia tärkeän asian puolesta, joko itsenäisesti tai osana samanhenkisten
ihmisten ryhmää.
Mikä ihme on se voima, joka saa
eri-ikäiset naiset vuodesta toiseen antamaan oman työpanoksensa ja osaamisensa vapaaehtoisesti sotilaskotityön käyttöön? Meillä on vain todella
mukavaa keskenämme. Yhteiset ar-

vomme luovat ainutlaatuisen tunnelman, jossa jokaisen työ on yhtä arvokasta. Tulevina vuosina jää paljon
naisia ja miehiä pois työelämästä, ja
heidän osaamiselleen ja näkemyksilleen olisi ja on käyttöä myös sotilaskotityössä.
Haluamme palvella jokaista asiakastamme iloisesti ja asiantuntevasti. Jokaisen sotilaskodin ja liikkuvan
sotilaskodin (LSK:n) palveluja käyttävän asiakkaan ostokset edistävät
palveluksessa olevien varusmiesten

ja reservin kertausharjoituksissa olevien hyvinvointia. Säkylän Sotilaskotiyhdistys on sitoutunut nyt ja tulevaisuudessa tukemaan varusmiesten
hyvinvointia neljällä prosentilla liikevaihdostaan. Me emme tavoittele taloudellista voittoa toiminnallamme.
Hyvä ja osaava 19 henkilön vakituinen henkilökuntamme vastaa päivittäisen toimintamme sujumisesta.
Vapaaehtoiset vihreät sisaret, joiden
vuosittainen työpanos vastaa viittä
henkilötyövuotta, työskentelee vapaaehtoisvuoroillaan yhdessä henkilökunnan kanssa. Kiitos kotijoukko-osaston Porin Prikaatin saamme
avuksemme nuoria reippaita varusmiehiä, jotka auttavat omalla työpanoksellaan päivittäisen toiminnan sujumisessa.
Ne monet kerrat, kun kuuntelin sotavankina olleen isoisäni muisteluita, vankistivat haluani tehdä oman
osuuteni maanpuolustustyöstä. ”Sotilaskotityön kotiuttamispäiväni” on
31.12.2011 ja nyt on aika sanoa kiitos ja näkemiin.
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta
Vuotta 2012!
Terveisin Marjaana Vihottula
Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen
puheenjohtaja
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VIHERHIUKKASET
4/2011 www.sotku.fi
Laatinut: Päivi Seppä

S

äkylän Sotilaskotiyhdistyksen
vuosi on ollut täynnä muutosta. Sotilaskodin remontti
valmistui maaliskuussa ja toiminnan siirron lisäksi saimme opetella
käyttämään keittiötekniikan uusimpia
välineitä. Olemme kaikesta huolimatta tyytyväisiä uusiin tiloihin. Oppina menneestä vuodesta on ollut se,
että yksi muutos tuo mukanaan uuden muutoksen, joka puolestaan tuo
jälleen uuden. Emme jääneet tuleen
makaamaan vaan etsimme haasteiden edessä uusia toimintamalleja ja
mahdollisuuksia.

Yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja johtokunta
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Yhdistyksen syyskokous 24.11.2011
valitsi vuodelle 2012 puheenjohtajaksi Marja Syrilän, Marjaana Vihottulan
ilmoitettua halustaan vetäytyä tehtävästä. Yhdistyksen johtokunnan varajäsenet Päivi Perälä ja Airi Kuusisto
valittiin johtokuntaan varsinaisiksi jäseniksi, ja uusina johtokuntaan varajäseniksi valittiin Jenni Tanski ja Anne
Haavisto. Johtokunnan varsinaisina
jäseninä jatkavat Seija Heiska, Tarja Putko, Pirjo Vaano ja Päivi Seppä.
Sotilaskotiliiton kevät- ja syyskokousten varsinaisiksi edustajiksi valittiin vuodelle 2012 Päivi Perälä, Merja
Lankinen ja Seija Heiska. Yhdistyksen

puheenjohtaja osallistuu liiton kokouksiin aina seuraajana. Varalle valittiin
Tuija Ryömä, Tarja Väisänen, Anneli Laine, Eeva Luoto, Marita Mäkivirta, Minna Halme, Seija Sääski, Pirjo
Vaano, Tarja Putko, Airi Kuusisto, Päivi Seppä ja Marja Syrilä.

Toimintaa tulevalle
vuodelle
Vuoden 2012 toimintasuunnitelma vahvistettiin syyskokouksessa.
Heti alkuvuodesta vihitään käyttöön
Marja-Liisa Satimuksen testamenttilahjoituksella hankitut kuntoiluvälineet kuntotalolla. Vastaavia välineitä
ei muiden varuskuntien kuntotaloilta löydy. Koko vuodelle on suunniteltu erilaista elämyksellistä toimintaa yhdistyksen sisarille. Fyysisen
kunnon ylläpito ja koulutus ovat
pääpiirteittäin ensi vuoden toimintateemana. Tuleva vuosi on myös valmistautumista 50-vuotisjuhlaan keväällä 2013. Työn alla on esimerkiksi
yhdistyksen historiikki, jota odotetaan esiteltäväksi kevätkokouksessa.
Tänä syksynä aloitettu henkilökunnan koulutus jatkuu koko ensi vuoden. Tavoitteena on saada henkilökunta jaksamaan työssään paremmin.
Tämä tavoite tulee tukemaan myös
sopeutumista tulevaan Puolustusvoimauudistukseen, jolla voidaan

olettaa olevan myös joitain vaikutuksia Porin Prikaatin toimintaan.
Sisäisen tiedottamisen parantamiseksi
koko sotilaskodin henkilökunnalle on
hankittu oma sähköpostiosoite etunimi.sukunimi(a)sotku.fi. Samalla myös
johtokunnan jäsenille hankittiin sähköpostiosoitteet. Nykyinen työelämä
on vahvasti sidoksissa informaatiotekniikkaan ja halusimme parantaa yhdistyksen toimintaan liittyvän tiedonkulun ja toiminnan hallittavuutta sekä
ajantasaisuutta tällä uudistuksella.

Villasukkia riittää
Kuluneen vuoden villasukka-projekti tuotti niin valtaisan määrän
sukkia, että vielä tammikuun 2012
saapumiseräkin tulee samaan sukat. Monet muutkin kuin sotilaskotiyhdistykset kutoivat sukkia varusmiehille eikä sukkien tulo ole
lakannut vieläkään. Suurta iloa sukkien jakajille on tuottanut se vilpitön
kiitos, joka varusmiehiltä on tullut.
Johtokunta kiittää kaikkia toimintaan
osallistuneita sisaria arvokkaasta työstä varusmiesten hyväksi.
Toivotamme Iloista Joulua ja
onnellista Uutta Vuotta 2013.
Päivi Seppä
kirjastojaoston vastaava

Hyvät
jäsenlehtemme
lukijat

M

aanpuolustuskiltojen Liitto nimesi viime huhtikuussa 87 jäsenkiltansa joukosta
Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Killan Vuoden killaksi 2011. Toinen ilon
aihe oli tämä Porilainen-lehti, joka sai
jälleen kunniamaininnan joukko-osastolehtien sarjassa, minne se ensisijaisesti Porin Prikaatin tiedotuslehtenä
kuuluu.
Killan kesäjuhla 14.5.2011 jäi mieleen ylijohtaja Rauno Saaren sykähdyttävän puheen vuoksi ja myös siksi,
että vuonna 1985 vihitty, kauan tietymättömissä ollut Turun alueosaston
lippu esittäytyi monille ensimmäistä kertaa. Turun Tuomaanpuistossa
3.8.2011 järjestettyä Laivaston Soittokunnan Porilaiskonserttia seurasi runsas ja haltioitunut yleisö. Killan osasto elokuisilla Turun Messuilla
keräsi viitenä päivänä paljon katsojia. Aktiivisten loimaalaisten kiltaveljien ansiosta saimme paljon uusia jäseniä. Syksyn mittaan kertyi Loimaan
messuilta ja muista tapahtumista lisää
niin, että vuoden lopulla meillä on yli
1.100 jäsentä, mikä on suurin määrä
Killan historian aikana.
Rahastonhoitaja Eino Järvinen on
tehnyt uraauurtavan työn Maanpuolustuskiltojen Liiton Sebacon-tietojärjestelmän käyttöönotossa sekä Killan

jäsenrekisterin ja -maksuperinnän toteuttamisessa. Hänen ansiostaan Killan sisäinen tiedonvälitys on olennaisesti parantunut ja myös tietoiskut
mm. MPKL:n kuukausitiedotteissa
ovat tulleet säännöllisiksi.
Osallistuin 4.10.2011 Satakunnan
Jääkäripataljoonan vuosipäivän tapahtumiin Huovinrinteen maastossa.
Ammunnat erilaisilla aseilla toteutettiin tehokkaasti ja kurinalaisesti. Afganistanissa palvelleiden kouluttajien
johdolla tapahtuvan koulutuksen tarkoituksena on valmistaa varusmiehiä
toimimaan sodanomaisissa olosuhteissa, joissa he saattavat aikaisempien ikäluokkien tapaan ensi syksynä
vapaaehtoisesti palvella.
Enemmistö varusmiehistä on kotoisin Varsinais-Suomesta, jossa myös
pääosa Porin Jääkäriprikaatin reserviläisistä asuu. Säkylä ja koko Pyhäjärvi-seutu elää täysillä Porin Prikaatin mukana, muu Satakunta tähyilee
Niinisalon suuntaan. Henkilöstön valtaosan kotiseudun vuoksi olisi perusteita muuttaa yksi joukkoyksikkö
Varsinais-Suomen nimikoksi, luontevimmin juuri jääkäripataljoona.
Porilainen-lehden pitkään palvellut
toimitussihteeri, kapteeni Matti Vihurila jää eläkkeelle ja yli kolme vuotta
päätoimittajan vaativaa tehtävää hoi-

tanut eversti Pekka Saariaho suuntaa
uusiin haasteisiin ensi vuoden alussa.
Esitän molemmille lämpimät kiitokset erinomaisesta yhteistyöstä Killan
kanssa. Käsistänne lähteneet lehdet ovat olleet laadukkaita, mitä monet valtakunnalliset tunnustuksetkin
osoittavat.
Kiitän kaikkia Killan toiminnassa
mukana olleita Porilaisia päättyvästä vuodesta. Haluan erikseen mainita viime toukokuussa tehtävänsä valtuuskunnan johdossa jättäneet
vuorineuvos Simo Palokankaan ja
prikaatikenraali Eero Pyötsiän. Kiitän
myös eversti Juha Pyyköstä sujuvasti
ja tuloksellisesti alkaneesta yhteistyöstä. Monet muutkin Porin Prikaatissa palvelevat henkilöt ovat tukeneet
Killan toimintaa kiitoksen arvoisesti.
Vielä haluan kiittää sekä Säkylän että Turun Sotilaskotiyhdistyksiä auliista
valmiudestanne tukea Kiltaa.
Toivotan kaikille lukijoille hyvää joulun aikaa ja onnellista vuotta 2012.
Timo Mäki
Porin Rykmentin-Porin Prikaatin
Killan puheenjohtaja
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Sotaraudan filmiaarteet ovat tallessa kolmella dvd-levyllä

Porilashistoriaa löytyi
kaitafilmeiltä
Teksti ja kuvat: Kari Nummila

Porin Rykmentin - Porin
Prikaatin kilta sai äskettäin lahjaksi todellisen
filmiaarteen, kun innokkaana kaitafilmaajana
ja valokuvaajankin tunnetun everstiluutnantti
Erkki Sotaraudan (1907
- 1992) peräti 23 kahdeksan millin kaitafilmiä
siirrettiin kolmelle dvdlevylle.
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Sotaraudan pojat, Pertti ja Mauri,
ottivat yhteyttä killan hallituksen jäseneen, salolaiseen Jarmo Niinistöön,
joka on Pertti Sotaraudan ruotukaveri. Veljekset - kolmannen polven Porilaiset! - halusivat luovuttaa kaitafilmit
killalle, joka luonnollisesti halusi siirtää
perinneaineiston Porilaismuseolle.
Kaitafilmeistä tehtiin kolme kolmen
dvd-levyn satsia, joista yksi tuli siis
Porilaismuseolle alkuperäisine kaitafilmeineen. Yksi satsi annettiin lahjoittajille ja yksi satsi jäi killalle, joka saattaa
ryhtyä monistamaan aineistoa niin,
että sitä voivat ostaa asiasta kiinnostuneet ihmiset.
Porin Prikaatin komentaja, eversti Juha Pyykkönen ja killan puheenjohtaja Timo Mäki kiittivät lämpimästi

Sotaraudan veljeksiä arvokkaasta lahjoituksesta Huovinrinteen Upseerikerhossa pidetyssä luovutustilaisuudessa.
Filmiaineiston lisäksi Sotaraudat
lahjoittivat Porilaismuseolle Porin
Rykmentin Upseerikerhon vieraskirjan ajalta 16. helmikuuta 1927 - 11.
maaliskuuta 1992. Mukana seurasi
myös puheenjohtajan nuija, jonka hopealaattaan on kirjoitettu “”Ent. PR:n
ups.kerho”.
Erkki Sotarauta oli siis suorittanut
“vakinaisen väen” Porin Rykmentissä 7. syyskuuta 1927 - 1. joulukuuta
1928. Hän palveli kadettikoulun jälkeen mm. nuorempana upseerina ja
adjutanttina Porin Rykmentissä talvisotaan saakka. Sotien jälkeen hän siirtyi Länsi-Suomen Sotilaslääniin hoita-

ARVOKAS LAHJOITUS. Killan
puheenjohtaja Timo Mäki ja prikaatin komentaja Juha Pyykönen
ottivat vastaan Pertti ja Mauri
Sotaraudan arvokkaan lahjoituksen. Kolmelle dvd:lle siirrettyjen
23 kaitafilmin sisältö kertoo mm.
killan vilkkaasta matkailusta ja
retkeilystä niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin.
en muun muassa kutsunta-asioita.
Erkki Sotarauta muutti kadettikouluaikana alkuperäisen sukunimensä “Sundberg” siis Sotaraudaksi. 1920-luvun lopulla ja varsinkin
1930-luvulla moni kansalainen muutti sukunimensä suomalaiseksi. “Sotarauta” -nimi sopi tietysti upseerille
kuin valettu.
- Isähän oli tavattoman isänmaallinen mies, joka ei ollut silti kaiken aikaa mitenkään kireän sotilaallinen.
Hän osasi olla leppoisa ja hyvinkin
huumorintajuinen, kun paikkaan passasi, veljekset korostavat.
Hänen isänsä Kustaa käytti Sundberg-nimeä elämänsä loppuun saakka. Kustaa oli palvellut kaiken kaikkiaan yhteensä 90 päivää vuosina 1888
- 1890 Turun kasarmilla 2. Turun
Tarkk’ampujapataljoonan 5. reservikomppaniassa (Kärsämäen komppania).
- Isälle Porin Rykmentti ja sen perinteiden vaaliminen kuten tietysti kiltakin olivat todella kaikki kaikessa, suorastaan “henkeen vereen” hän
niitä arvosti ja suunnitteli tapahtumia
yhdessä usein everstiluutnantti Eino
A. Laitakarin kanssa. Tämähän oli his-

torianharrastaja ja kirjoitti mm. Porilaishistorian I. Kuninkaallisesta Porin
Rykmentistä 1626 - 1810.
Kaitafilmit kertovat killan vilkkaasta retkeilystä ja matkailusta, joka on
suuntautunut eri puolille maata sekä ulkomaillekin - Ruotsiin, Norjaan
ja Tanskaan. Vuonna 1974 on vierailtu Uumajassa Länsi Pohjan Rykmentin 350-vuotisjuhlassa. Porilaisten ja
tämän “ystävyysrykmentin” välillä on
pidetty aika tiiviisti yhteyttä. Oman
prikaatimme 350-vuotisjuhlista löytyy
myös filmiä.

Ensimmäinen osastolippu
Pertti Sotaraudan hallussa on valokuva-albumeita, joista löytyy paljonkin Porilaisaiheita. Yksi mielenkiintoinen valokuva on otettu 17.
huhtikuuta 1985. Siinä esitellään kiltamme silloisen Turun paikallisosaston
lippua, joka on lajissaan ensimmäinen. Paikallisosaston naiset olivat lippuhankkeen toimeenpanijoita. Salon
alueosasto hankki oman lipun vuonna
2007. Vuonna 2008 seurasivat Loimaan alueosasto ja Loimaan seutukunnan vääpelikerho, joka on myös
kiltamme alueosasto. Nämä mainitut
liput ovat suurempia kuin turkulaisten lippu eli ne ovat pataljoonalipun
kokoa ja poikkeavat pääkillan lipusta vain paikkakuntien vaakunalisäyksellä. Turun lippu oli välillä tilapäisesti
tietymättömissä, mutta nyt se on hyvässä tallessa Raimo Salon hoivissa.
Valokuva-albumeista on tarkoitus
kopioida Porilaisten ja killan toimintaan liittyviä otoksia.
Veljekset kertovat, että Turun ka-

Erkki Sotarauta

sarmi oli pojille ja nuorukaisille todella
mainio asuinympäristö, jossa riitti kavereita ja tekemistä ihan loputtomiin.
- Isähän rakennutti sinne mm. tenniskentän, jota minäkin jossain vaiheessa hoitelin. Minulla oli joskus
pelikaverina jopa everstitason vastustajia, joita nuorukaisen ei sopinut tietenkään voittaa, Pertti kertoo.
- Kaverit vaihtuivat välillä, kun upseerien urallaeteneminen vaati siirtymistä uusiin tehtäviin.
Pertti ja Mauri Sotarauta tutustuivat Huovinrinteellä Porilaismuseossa
Turun kasarmin pienoismalliin, jonka
he sanoivat olevan hyvinkin “näköisensä”.

ENSIMMÄINEN OSASTOLIPPU.
Turun paikallisosaston naisjaosto
toteutti killan ensimmäisen paikallistason lipun 1985, joka on uniikki
ja eroaa niin kooltaan kuin ilmiasultaankin uusimmista alueosastojen
lipuista. Kuvassa lippua esittelevät
hankkeen ”iskuryhmän” rouvat Bahne, Ehojoki, Karvonen ja Keiramo.
Kuva: Erkki Sotarauta.
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Valitse viisaasti
paikkakunnan oma
energiayhtiö.

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

www.poytya.fi

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

Kysy tarjousta Tapiolasta!

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

huolellinen valmistautuminen
takaa hyvän lopputuloksen.
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Tervetuloa Säkylän Sotilaskotiin!

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

