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Kansi: Varuskunnan liikuntapäivä viime talvena.
Kuva: Daniel Dimitroulis.

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

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

Rauhallista Joulua
ja
Onnellista Uutta
Vuotta 2013!

Turun Seudun Osuuspankki lahjoittaa hyvää joulumieltä tänä
vuonna osoittamalla joulumuistamisiin tarkoitetut varat
Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle.
Yhdistys tukee omaishoitajia ja heidän perheitään
järjestämällä koulutusta, virkistystoimintaa ja vertaisryhmiä
sekä ylläpitämällä Turun Seudun Omaishoitokeskusta.

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

SSO
SUUR-SEUDUN
OSUUSKAUPPA

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

Suuret kiitokset
onnistuneesta
vuodesta 2012!

O

nnistumisemme tavoitteiden saavuttamisessa perustuu tinkimättömään laatutyöhön niin koulutuksessa kuin esikunta- ja
tukitoimissakin. Kiivaasta työtahdista huolimatta jokainen on tehnyt oman osansa
laadukkaasti ja luotettavasti: kouluttajat ovat saaneet keskittyä omaan erityisalueeseensa samalla kun tuki- ja esikuntatoimista vastaavat ovat pitäneet hyvää huolta meidän kaikkien työskentelyedellytyksistä. Koulutettaville,
niin rotaatioissa kuin varusmiespalveluksessakin, kuuluvat
myös kiitokset, sillä he ovat innokkaasti ja peräänantamattomasti edistäneet osaamisensa kehittymistä.
Aiempien vuosien tapaan tiivis ja monimuotoinen yhteistyömme Säkylän kunnan ja muiden lähialueen toimijoiden kanssa on kantanut hyvää satoa. Pitkäaikainen sopimuksemme, jossa kaikki osapuolet voittavat, on voimassa
ja voi hyvin! Viimeisin yhteinen ponnistuksemme kunnan
kanssa oli Itsenäisyyden Juhla 7.12. Olen kovin tyytyväinen siihen, että niin moni prikaatin työntekijöistä osallistui
juhlaamme. Vieraat tekevät juhlan, joka hienosti kuvastuu
tuonnempana tässä numerossa.

Puolustuksen perustana suomalainen
asevelvollisuus
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Porin prikaati mallia 2015 valmistuu aikataulussa ja
suunnitelman mukaan. Uudistusponnisteluiden rinnalla päivittäinen työmme säilyttää ensiarvoisen tärkeytensä. Aivan kuten tähänkin saakka, meidän on lunastettava kansalaisten luottamus joka päivä. Suomen sotilaallisen
puolustuksen kivijalka, asevelvollisuus, tulee supistuvien
voimavarojen myötä yhä tärkeämmäksi. Suuri pinta-alamme väestöpohjaan suhteutettuna vaatii jokaisen palveluskelpoisen miehen kouluttamista. Näin taataan koko maan
puolustaminen edellyttäen, että joukkojen varustamisaste
on riittävällä tasolla.
Asevelvollisuuden tulevaisuudesta päättävät äänestäjät. Heidän luottamuksen säilyttäminen asevelvollisuuteen
kustannustehokkaimpana puolustuskyvyn rakentamisen
välineenä on meidän yhteinen tehtävämme. Parhaiten se
onnistuu siten, että meistä jokainen tekee työnsä mahdollisimman hyvin. Vaikuttavin osoitus asevelvollisuuden elinvoimaisuudesta on onnistunut varusmieskoulutus. Tässä
asiassa jokainen meistä kantaa oman osansa vastuusta.
Lähivuosien joukkotuotantovelvoitteemme ovat tiedos-

sa ja siihen liittyviä yksityiskohtia viilataan kohdalleen kevään aikana. Tavoitteenamme on luoda hyvät taisteluosaston koulutusedellytykset niin Niinisaloon kuin Säkyläänkin.
Tässä onnistuminen vaatii joustavuutta ja avarakatseisuutta suuremman kokonaisuuden edulle, sekä rohkeutta tarkistaa aiempia toimintamalleja ja koulutuksen järjestämisen tapoja. Sotilaallisen suorituskyvyn mittarit tarjoavat
näissä pohdinnoissa vankkoja perusteita aikaa kestäville päätöksille. Taisteluosaston koulutuksessa on aina kyse usean aselajin kokonaisuuksista, joten avoin yhteistyö
on välttämätöntä.
Kevään aikana puolustusvoimauudistukseen liittyvä lainsäädäntötyö ja hallinnollisten normien tarkistaminen etenevät. Perusteiden valmistuessa tulee varmaankin tarvetta tarkentaa muun muassa kouluttajien kohdentamiseen
ja henkilöstön tukipalveluiden järjestämiseen liittyviä yksityiskohtia.

Vuoden 2013 suurin ponnistus on
valmistautuminen johtovaltiorooliin
Libanonissa
Alkavalle vuodelle tulee melkoisesti muutoksen airuita:
pataljoonan johtovaltiorooli, mekanisoidun pataljoonan
joukkotuotanto ja toimintaohjeet, uudistettu taistelutapa,
kriisinhallinnan johtamisjärjestelmä. Näiden rinnalla jatkamme laadukasta työtä päätehtävämme kansallisen puolustuskyvyn rakentamisen eteen.

Kuva: Martti Hiitti
Suomen valtiojohdon marraskuun lopulla tekemien linjausten mukaisesti Suomi johtaa UNIFIL:n irlantilais-suomalaista pataljoonaa Libanonissa ensi vuoden loppupuolelta alkaen. Suomalaisten vahvuus nousee enintään 350
rauhanturvaajaan, joka tarkoittaa käytännössä huomattavia lisäpanostuksia niin materiaaliin, logistiikkaan kuin
koulutukseenkin. Johtovaltiorooli edellyttää järjestelmien, ajoneuvojen ja materiaalin valmistelemista pataljoonan
tarpeisiin. Tavoitteenamme on saada tarvittava lisämateriaali valmiiksi keskittämiskuljetuksia varten jo alkukesästä ja
operaatioalueelle käyttövalmiina alkusyksystä.
Johtovaltioroolin myötä suomalaisjoukon rotaatiovahvuus kaksinkertaistuu. Ensi keväänä Afganistanissa toimivan joukkomme vaatima rotaatiokoulutus laajenee laadullisesti, sillä nykyinen operatiivisen joukon osaaminen ja
koulutus korvataan noin sadan asiantuntijatehtävässä toimivan yksilön vaatimalla ekspertiisillä. Muutokset ovat niin
laajoja, että tarvitsemme prikaatissa uudenlaiset koulutusjärjestelyt. Myös kuljettajakoulutus uudistetaan ensi kevään aikana, joka sekin vaatii lakisääteisen ajo-opetuksen
lisääntyessä nykyistä enemmän kouluttajia.

keen, sillä sotilaallinen kriisinhallinta ei ole yksin Porin prikaatin asia. Hyviä esimerkkejä saamastamme tuesta ovat
tämän syksyn valmiusjoukkokoulutettavien rekrytointiponnistukset ja ensi keväälle suunniteltu mainoskampanja.
Näillä turvataan johtovaltioroolin edellyttämä lisähenkilöstö. Toivottavasti henkilöstötilanteen selkiintyminen auttaa
myös palkattuun henkilöstön hakeutumista kriisinhallintatehtäviin.
Suomalainen asevelvollisuus on puolustuksemme perusta. Sen kehittämiseksi tarvitsemme uusinta osaamista
kriisinhallintaoperaatioista. Näin parannamme kansallista
puolustuskykyämme!
Hyvät lukijat,
toivotan teille jokaiselle ja läheisillenne
Rauhallista Joulua ja Onnistumisia Vuodelle 2013!
Porin prikaatin komentaja
Eversti
			

Tehtävät - toimintatavat - voimavarat
Porin prikaatin voimavarat ovat rajalliset eivätkä ne riitä päätehtävämme joukkotuotannon rinnalla laajenevaan
rotaatiokoulukseen. Kouluttajia siis tarvitaan myös muista
joukko-osastoista. Tässä voimme luottaa Maavoimien tu-

Juha Pyykönen
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Porilaisen
päiväkirja
Porin prikaatiin siirtyneet
Reservistä:
Ylikersantti Jani Ojapelto.. 1.10.2012
Kersantti Lauri Rosvall..... 15.10.2012
Kersantti Pasi Salmi........... 1.11.2012
Tykistöprikaatista
Ylikersantti
Mikko Rauhala................. 1.12.2012
Pohjois-Karjalan prikaatista
Varastomies
Joni Väänänen.................. 1.12.2012

Porin prikaatista siirtyneet
Maavoimien Esikuntaan
Majuri Kimmo Levander... 1.10.2012
Panssariprikaatiin
Luutnantti Jonne Salminen... 1.12.2012
Reserviin:
Toimistosihteeri
Elina Veijalainen................ 1.10.2012
Ylikersantti
Rauno Lehtovuori............. 1.10.2012
Yliluutnantti
Mikko Rikkonen............... 9.10.2012
Luutnantti
Antti-Ilari Söderholm...... 19.11.2012
Sihteeri Saija Vahteristo..... 1.12.2012

Ylennykset 6.12.2012
Upseerit
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Everstiluutnantiksi:
Majuri Juha Petri Olavi Majala
(Huittinen)
Majuriksi:
Kapteeni Saku Uolevi Silmu
(Säkylä)
Kapteeniksi:
Yliluutnantti Mikko Juhani Backström
(Turku)
Yliluutnantti Eerika Irene Haavisto
(Turku)
Yliluutnantti Lotta Maria Kotkasaari
(Eura)
Yliluutnantti Tomi Antero Saikkonen
(Turku)
Yliluutnantti Viitanen Jussi
Petteri (Nokia)
Yliluutnantti Harri Antero Vire
(Säkylä)
Yliluutnantti Jussi Jaakko Alanko
(Rauma)

Yliluutnantti Osmo Keijo Bräysy
(Sastamala)
Yliluutnantti Petri Johannes Eskola
(Säkylä)
Yliluutnantti Petri Samuel Fleminch
(Rauma)
Yliluutnantti Jouko Juhani Heliluoto
(Eura)
Yliluutnantti Juha Markus Jalonen
(Säkylä)
Yliluutnantti Kari Tapani Ojanen
(Rauma)
Yliluutnantiksi:
Luutnantti Antti Eelis Huhta (Raisio)
Luutnantti
Henri Joonas Pitkäkoski (Turku)
Luutnantti Tommi Henrik Vironen
(Valkeakoski)
Siviilihenkilöstö reservissä:
Kapteeniksi:
Yliluutnantti Markku Olavi Simula
(Säkylä)
Yliluutnantiksi:
Luutnantti Markus Tapani Malila
(Kaarina)
Vääpeliksi:
Ylikersantti Olli Miikael Vahala (
Huittinen)
Ylikersantti Jussi Tuomas Sihvonen
(Piikkiö)
Ylikersantiksi:
Kersantti Jari Juhani Lempiälä
(Säkylä)
Kersantti Arno Mikael Heiskanen
(Ulvila)
Kersantti Hannu Juhani Suontausta
(Huittinen)
Kersantiksi:
Alikersantti Harri Tapio Hirsikangas
(Huittinen)
Alikersantti Aarre Antero Mäenpää
(Huittinen)
Alikersantti Markku Tapio Pitkänen
(Säkylä)
Alikersantti Sakari Johannes Setälä
(Pori)
Alikersantiksi:
Korpraali Marko Antero Kanth
(Harjavalta)
Korpraali Jarno Tapio Lempiälä
(Huittinen)
Korpraali Markus Erik Aleksi
Rannanmäki (Säkylä)

Korpraali Jarno Kalervo Rautionaho
(Säkylä)
Aliupseerina palvelevat reservissä
Vääpeliksi:
Ylikersantti Arto Juhani Kauppinen
(Harjavalta)
Ylikersantiksi:
Kersantti Eero Olavi Hurnanen
(Säkylä)
Kersantti Raine Mika Sakari Vesanto (Aura)
Kersantti Sami Olli Petteri Laine
(Säkylä)
Kersantti Ville Valtteri Nevalainen
(Eura)
Kersantti Heikki Juhani Pietilä
(Vehmaa)
Kersantiksi:
Alikersantti Jari Taneli Ristola
Tampere)
Alikersantti Markus Paul Joachim
Tojkander (Lahti)
Aliupseerina palveleville
palvelusarvo
Vääpeli:
Ylikersantti Arto Juhani Kauppinen
(Harjavalta)
Ylikersantti Sanna Mirjami Laamanen
(Säkylä)
Ylikersantti Ville Veikko Tahvanainen
(Kaarina)
Ylikersantti Matti Frans Rainer
Kronman (Säkylä)
Ylikersantti Tapio Matti Samuel
Kuusisto (Nousiainen)
Ylikersantti:
Kersantti Eero Olavi Hurnanen
(Säkylä)
Kersantti Mika Kalevi Mäki (Turku)
Kersantti Heikki Juhani Pietilä
(Vehmaa)
Ylennys reservissä ja palvelusarvo
sopimussotilaille
Kersantti:
Alikersantti Lotta Eveliina Kortelainen
(Säkylä)
Alikersantti Jonne Juhani Lintunen
(Säkylä)
Alikersantti Miika Eetu Aleksi
Vihavainen (Oulu)

Odottavan aika on pitkä…

M

onelle nuorelle varusmiespalveluksessa vietetty aika on ollut tärkeä
vaihe lapsuudesta aikuisuuteen siirtymisessä. On opittu ottamaan vastuuta itsestä ja toisista, sekä
sietämään paremmin vastoinkäymisiä ja negatiivisia tunteita. Jotain lapsenomaista ja siten tavallaan kaunista on kuitenkin siinä, miten jaksetaan
askarrella tj-kalentereita ja taitella aamukamman piikkejä rituaalisella hartaudella kun odotetaan suurta kotiutumisen juhlapäivää sen lähestyessä.
Siinä on paljon samaa kuin joulun
odottamisessa lapsena joulukalenterien ja lahjalistojen parissa.
Vanhempana ymmärsi sen, että juhlan odottaminen ja valmistautuminen
siihen on yhtä tärkeää kuin juhla itse.
Siinä missä aamukamman piikit harvenevat keskellä odotusta, syttyy kir-

koissa ja kodeissa taivaallisen tj-kalenterin neljä kynttilää jokaisena pyhänä
ennen joulua. Pimeimmän vuodenajan keskellä valo syttyy vähän kerrallaan, kunnes kaikki neljä kynttilää kertovat juhlan olevan käsillä.
Ensimmäisen kynttilän syttyessä
luetaan kertomus, joka on meille papeille lohdullinen. Siis kuvaus Jeesuksesta, joka ratsastaa kansansa pariin
koomisesti aasin selässä. Toisen kynttilän syttyessä luetaan maailman rajallisuudesta ja siitä, miten Jumala on
läsnä myös kaiken päädyssä. Kolmas
kynttilä muistuttaa siitä, miten Jumala
tulee kansansa pariin Sanan ja sakramenttien välityksellä ja neljännen syttyessä ollaankin odottamassa jouluna
syntyvää lasta.
Jokainen kynttilä viestii siitä, miten
Jumala lähestyy ihmistä eri tavoin - ei
kuvauksia siitä, miten ihmisten pitäi-

si tavoitella Jumalaa. Joulun odotuksen selkein viesti on siinä, että Jumala
ei hylkää ihmistä, vaan etsii ja hakeutuu tämän luokse. Siitä kai joulussakin
on kyse - Jumalan poika syntyy ihmiseksi, lapseksi. Tällainen Jumala ei ole
kaukana ihmisestä, vaan tietää, mitä
on olla ihminen, mitä on elää ja kärsiä ihmisenä.
Se on itsessään vahva viesti Jumalan hyväksynnästä ja hyvästä asenteesta meitä kohtaan. Se, mitä siitä
voi tänä jouluna saada irti on saman
hyvän asenteen tavoittaminen: hyväksyä itsensä ja hyväksyä toinen toisemme. Jouluyönä kuuluvat enkelin
sanat: ”Tänään on teille syntynyt Vapahtaja.” Se taitaa koskea meistä jokaista.
Hyvää joulua toivottavat
Jukka Lehto ja Risto Katila.
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Iloinen ja isänmaallinen
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

S
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äkylän kunnan ja Säkylän varuskunnan perinteinen itsenäisyyden juhla muodostui
jälleen kerran isänmaalliseksi
tilaisuudeksi, missä kunnioitettiin veteraanisukupolvea ja tavattiin yhteistyökumppaneita sekä vietettiin juhlaa
oman väen kesken.
Porin prikaatin komentaja Juha
Pyykönen totesi Itsenäisyyden juhlan
tervehdyspuheessa, että meille jokaiselle Suomen itsenäisyydellä on oma
merkityksensä.
- Maailma ympärillämme muuttuu, me muutumme ja itsenäisyytemmekin muuttuu. Toimimme kansainvälisesti, mutta meillä on riittävä
oma päätösvalta ylläpitää sellaista
Suomea, jota olemme rakentaneet
ja johon olemme tottuneet. Varmasti haluamme jatkossakin huolehtia
lastemme koulutuksesta, hyvästä sosiaaliturvasta, vanhusten hoidosta ja
turvallisesta yhteiskunnasta. Kaiken
taustalla on pyrkimys, että itsenäinen
Suomi menestyy maailmalla ja samalla maamme kehitys turvataan.
Eversti Pyykönen nosti puheessaan

esiin myös käynnissä olevan laajamittaisen puolustusvoimauudistuksen,
joka rakentuu edelleen vahvasti yleisen asevelvollisuuden pohjalle ja esitti huolensa puolustusmäärärahoista.
- Jatkossa, kun ikäluokat pienenevät, meidän on koulutettava jokainen
palveluskelpoinen mies riittävän reservin saamiseksi. Koulutuspaikkoja ei
voi vuoden 2015 jälkeen enää vähentää säästöjen saamiseksi ja puolustusvoimien rahoitusta tulee palauttaa
normaalille tasolle, että pääsemme
paikkaamaan syntyneitä materiaalivajeita ja koulutuksen aukkoja.
Puheensa päätteeksi Pyykönen totesi, että suomalaisilla on tapana katsoa itsenäisyyden olevan vakava ja
totinen asia. Hän kuitenkin esitti illan
tyylilajiksi hauskaa ja iloista itsenäisyyden juhlaa.

Veteraanit saivat
kiitosta esimerkistään
Säkylän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Eela nosti juhlapuheessaan esiin veteraanien perinnön

”Veljeä ei jätetä” ja samalla hän kiitti veteraaneja siitä, että nämä eivät nostaneet
käsiään pystyyn vaan taistelivat itsenäisyyden puolesta. Teollisuusneuvos Eela korosti, että valtiovallan toimet kuntien määrän vähentämiseksi säästöjen
aikaansaamiseksi eivät ainakaan Säkylän
kohdalla ole oikeaan osuvia.
- Kunnan talous on saatu vakautettua ja maksamme velkamme aivan samoin kuin veteraanisukupolvi huolehti
sotakorvauksista. Porin prikaati ansaitsee hyvän kotikunnan. Emme aio nostaa
käsiämme pystyyn, haluamme pysyä itsenäisenä kuntana, Eela julisti.
Varusmiesten tervehdyksen juhlaan toi

kersantti Johannes Laaksonen. Hän toi
puheessaan esiin nuorekkaan jämäkästi, että nykypäivän varusmies suorittaa
asepalvelunsa motivoituneena sekä on
valmis kantamaan vastuun isänmaan
puolustamisesta ja kunnioittaa veteraanisukupolvea. Laaksosen puhe on luettavissa seuraavalla aukeamalla.
Illan maittavan menun jälkeen taikuri ja mentalisti Pete Poskiparta viihdytti
juhlaväkeä. Illan musiikista vastasi Porilaissoittokunta. Aika monen juhlijan
tie kotiin johti varuskuntakerhon kautta, missä MIRJA! kuljetti tanssikenkäisiä
parketin kiemuroihin.

juhla
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Köyliöläinen sotaveteraani
Olavi Linturi antoi tunnustusta
kersantti Johannes Laaksoselle
hyvästä puheesta.

Yhteinen vastuumme on, että
emme ikinä unohda
Teksti: Johannes Laaksonen Kuva: Samuli Vahteristo

Suomen 95. itsenäisyyspäivän juhlallisuudet Porin prikaatissa olivat arkiset. Varusmiehet olivat pääosin lomalla. Valmiusyksikkö suoritti
maastomarssin ja muutamalle varusmiehelle osui kunniavartiotehtävä Säkylän, Köyliön ja Vampulan
sankarihaudoilla. Kersantti Johannes Laaksonen oli myös saanut kunniatehtävän. Hän toi varusmiesten
tervehdyksen Säkylän kunnan ja Säkylän Varuskunnan itsenäisyyden
juhlaan. Jämäkkä ja omakohtaisiin
havaintoihin pohjautuva puhe sai
kuulijoilta paljon kiitosta.
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M

ikä saa 2010-luvulla suomalaisen nuoren selviytymään
raskaasta varusmieskoulutuksesta? Minkälaista on nykynuoren
isänmaallisuus ja mistä se juontaa juurensa? Jokaisen tarina ja kokemukset
ovat varmasti erilaiset. Haluan kertoa
teille omani.
Isoisäni ja hänen veljensä kotiutuivat
Suomen Valkoisen Kaartin Rykmentistä Santahaminasta vuonna 1938.
Kävellessään ulos rykmentin porteista katse oli tulevaisuudessa. Ammatti,
perhe ja lapset. Vuotta myöhemmin,
30. päivä marraskuuta 1939, neuvostojoukot hyökkäsivät Suomeen. Isoisäni ja hänen veljensä komennettiin
Kannakselle. Sotapalvelusta kesti viisi vuotta - ja vain toinen heistä näkisi aselevon solmittavan 4. syyskuuta
1944. Isoisäni Lauri Laaksosen veli
Unka Laaksonen kaatui Talvisodassa
Kannaksella 1940. Hän, kuten monet
muutkin Talvi- ja Jatkosotaan ko-

mennetut, maksoi itsenäisyydestämme korkeimman mahdollisen hinnan
- oman henkensä. Hänen perheensä
menetti pojan, veljen - läheisimmän
ystävän.
Isoisäni ei koskaan puhunut sodasta. Ei isälleni, ainoalle pojalleen, eikä
lapsenlapsilleen. Isäni kuuli vain kerran ohimennen vanhempiensa puhuvan siitä: ”Mulla on ikävä Unkaa, välillä on tavattoman vaikea nukkua”,
oli hänen isänsä sanonut. Isoisäni menetyksen kautta isäni oppi arvostamaan sotiemme veteraanien meidän
eteemme tekemäänsä työtä. Kasvettuaan ikään hän palveli Puolustusvoimissa kaiken kaikkiaan neljä vuotta.
Ensin varusmiehenä ja tämän jälkeen
rauhanturvaajana Golanilla. Saman
ylpeyden velvoittamana seison myös
itse tässä - kohta vuoden palvelleena
varusmiehenä. Olen ylpeä menneiden
sukupolvien puolestamme kantamastaan taakasta. Paitsi sodan kauhuis-

ta, jotka he isänmaansa puolesta kestivät, niin myös yhteiskunnasta jonka
he rakensivat sodan päättymisen jälkeen. Enkä kokemukseni mukaan ole
ainoa nuori, joka on suomalaisuudestaan ylpeä.

Varusmiespalveluksen
aikana nuori kasvaa
monella tapaa
Palvelustehtäväni myötä olen kiertänyt useassa puolustushaaramme
joukko-osastossa ja tutustunut moneen eri varusmieheen. Vaikka meistä
on moneksi ja tulemme erilaisista elämäntilanteista, yhdistää meitä monia
silti halu kantaa isänmaamme puolustamisen perinnettä harteillaan. Vaikka yhä useampi varusmies keskeyttää
palveluksensa, on positiivinen suhtautuminen varusmiespalvelukseen nousussa. Myös naisten kiinnostus asepalvelusta kohtaan tuntuu olevan
tasaisen vahva. Läheinen ystäväni
astui vapaaehtoisena naisena palvelukseen samaan aikaan kanssani, ja

hänet valittiin ryhmänjohtajakoulutukseen. Viime viikolla hän sanoi minulle, että melkein harmittaa kotiutua
tammikuussa. Varusmiespalvelus on
ollut tähänastisen elämäni yksi parhaista kokemuksista. Vaikka välillä on
rankkaa ja kuljetaan mukavuusrajan
tuolla puolen, nähdään silti asepalveluksen suorittaminen eräänlaisena
siirtymäriittinä aikuisuuteen.

Historia on hyvä muistaa
Osalle nuorista isänmaan aseellinen
puolustaminen tuntuu etäiseltä ajatukselta. Toisen maailmansodan muisto alkaa vääjäämättä heiketä. Meidän
täytyy kuitenkin muistuttaa toisiamme, että elämme epävarmoja aikoja.
Maailmantalous on pyörteessä. Monikulttuurisuus on tullut jäädäkseen
länsimaisiin yhteiskuntiin, mikä aiheuttaa vastareaktioita. Monet valtiot
myös aseistavat itseään ennennäkemättömän tuhovoimaisilla aseilla. Sotaa ei välttämättä käydä enää samalla
tavalla, mitä yli kahdeksankymmentä

vuotta sitten Kannaksella, mutta toisiinsa luottavat taistelutoverit ja osaavat sodanajan joukot tarvitaan aina.
Meidän nuorten velvollisuus varusmiespalveluksen käyneinä on kertoa
lapsillemme ja läheisillemme siitä mitä olemme täällä oppineet. Yhdessä
voimme tulevaisuuden vaikuttajina
rakentaa yhteiskuntaamme suuntaan,
jossa kaikki tietävät varusmiespalveluksen merkityksen ja tuntevat oman
maansa myrskyisän historian.
Haluan itseni ja ikätovereideni
enemmistön puolesta ilmoittaa, että
me emme ole unohtaneet. Itsenäisyyspäivä muistuttaa meitä pitämään
vuoropuhelua yllä uusien ja vanhojen
sukupolvien välillä. Isänmaamme taival oli jäädä lyhyeksi. Teidän vastuullanne, arvon sotaveteraanit, oli että
säilytimme itsenäisyytemme murskaavan ylivoiman alla. Teidän ansiostamme olemme täällä tänään. Yhteinen vastuumme on, että emme ikinä
unohda.

Työtä
tekevälle
Säkylän kunnassa työllisyys
on vankalla pohjalla varus
kunnassa ja elintarvike
teollisuudessa. Sille pohjalle
on hyvä rakentaa – vaikka
oma koti.
Mikä on sinun syysi viihtyä?
www.sakyla.fi
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Koulutuksen laajeneminen kahteen saapumiserään vuodessa lisää koulutettavien määrää.
Valmiusjoukon varusmiehet esittelivät uusiutuneiden valintakokeiden evakuointitestiä Studiamessuilla joulukuun alussa.

Kansainvälisten
valmiusjoukkojen koulutus
monipuolistuu
Teksti ja kuva: Markus Malila

Suomen kansainvälisten
valmiusjoukkojen koulutus laajenee ensi vuonna.
Porin prikaatin kouluttama Suomen kansainvälinen valmiusjoukko on
tähän asti totuttu tuntemaan lähinnä jalkaväkijoukkona, mutta tulevina
vuosina koulutus laajenee myös muihin aselajeihin.
12
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oukkotuotannon tavoitteena on
tulevaisuudessa tuottaa valmiusjoukoissa jalkaväkeä, pioneereja,
suojelumiehiä, viestimiehiä, sotilaspoliiseja, panssarintorjujia, tiedustelijoita, kranaaatinheitinmiehiä sekä huoltomiehiä.
Kansainvälinen valmisujoukkokoulutus laajenee aiemman yhden saapumiserän sijaan kahteen saapumiserään
vuodessa, mikä tarkoittaa myös koulutettavien määrän nousua. Ensi vuoden tammikuun saapumiserästä koulutetaan pioneereja, sekä heinäkuussa
alkavassa koulutuksessa viestimiehiä.
Koulutuksen runko säilyy ennallaan, eli 347 päivää kestävän palve-

luksen aikana kaikki saavat kotimaan
puolustukseen tarvittavat perustaidot
ja aselajikoulutuksen, minkä jälkeen
kansainvälinen koulutus annetaan
kolme kuukautta kestävällä koulutusjaksolla.
- Kansainvälisen koulutusjakson rakenne säilyy samana kuin jääkäriksi
koulutettavilla ja koulutusohjelmassa on muun muassa toimimista ajoneuvo- ja jalkapartioissa sekä mellakantorjuntatehtävissä,
Satakunnan
jääkäripataljoonan komentaja, everstiluutnantti Tommi Haapala kertoo.
Saapumiserittäin vaihtelevasta aselajikoulutuksesta huolimatta kaikki
valmiusjoukkoihin koulutettavat saa-

vat koulutuksen, jonka myötä he pystyvät toimimaan
esim. jalkaväkitehtävissä kriisinhallintaoperaatioissa. Joukkoja suunnitellaan koulutuksen jälkeen myös käytettävän
operaatioissa entiseen tapaansa.
Uusien aselajien myötä valmiusjoukon muodostama
kriisinhallintatehtävien henkilöstöpooli monipuolistuu ja
valmiuteen saadaan näin esimerkiksi kokonaisia pioneeri- ja viestiaselajin joukkokokonaisuuksia. Nämä joukot
ovat luonnollisesti käytettävissä myös kotimaan puolustukseen.

Pääjoukon suuntana
Libanon
Kansainvälisten valmiusjoukkojen koulutuksessa hyödynnetään aina viimeisintä tietoa käynnissä olevista kriisinhallintaoperaatioista. Suurin osa valmiusjoukkokoulutuksen suorittaneista on toiminut myöhemmin reserviläisenä
myös kriisinhallintatehtävissä.
Kun Suomi päätösten mukaisesti ottaa johtovastuun
pataljoonasta UNIFIL -operaatiossa ensi vuoden aikana,
on Libanon myös todennäköisin valmiusjoukosta kotiutuvan reserviläisen palveluspaikka rauhanturvaajana.
Valmiusjoukkokoulutetut nuoret ovat vakuuttaneet
osaamisellaan kriisinhallintaoperaatioissa. Vaativa koulutus ja yhtenäinen joukko nousevat arvoonsa operaatioissa, missä on kyettävä jatkuvaan toimintakykyyn.
- Koulutus on edelleen tiivistahtista ja vaativaa. Siihen
osallistuvaan joukkoon valitaan vain hyvin motivoitunutta
väkeä, joten tekemisen laatu säilyy varmasti vähintään samana, everstiluutnantti Haapala painottaa.

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

Parasta palvelua elämän eri vaiheisiin

Kosken Osuuspankki • Kyrön Seudun Osuuspankki
Liedon Osuuspankki • Piikkiön Osuuspankki • Vaskion Osuuspankki
www.poppankki.fi
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Yksi syksyllä pidetyn liikuntapäivän vauhdikkaimmista
lajeista oli hiekkäsäkkiviesti.

Kunto nousee armeijassa
Teksti: Antti Muhonen Kuva: Anssi Lumme

L
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iikunta-alan johtajan luutnantti Markku Virtalan mukaan Porin prikaatiin saapuvan
alokkaan kunto on hieman valtakunnallista keskiarvoa parempi. Kestävyyskunnon mittarina käytetyn Cooper - juoksutestin keskiarvo on n.
2500 metriä, kun koko maassa jäädään hieman päälle 2400 metrin tulokseen. Kyseisessä juoksutestissä mitataan matkaa, jonka testattava ehtii
juosta 12 minuutissa. Varusmiesten
kuntotaulukon ylin luokka saadaan
3100 metrin tuloksella.
Peruskoulutuskaudella koulutus tapahtuu usein joukkueittain, eli n. 30
henkilön kokoisena osastona. Komppanioissa alokkaat jaetaan joukkueisiin kuntopohjan mukaan, jolloin koulutuksen fyysinen rasitus ja lähtötaso
voidaan suunnitella joukkuekohtaisesti sopivaksi. Virtalan mukaan kaikilla alokkailla rasitusta lisätään nousujohteisesti.

-Aluksi käytetään lenkkikenkiä jalkavaivojen ehkäisemiseksi ja totutellaan liikkumaan kävellen kevyiden
kantamusten kanssa.
Raskaat harjoitukset ja mm. juokseminen on kielletty ennen lääkärintarkastusta ja ensimmäisten viikkojen ohjelma on myös oppituntipainotteista.
Fyysisen kunnon kehittäminen tapahtuu peruskoulutuskaudella pääsääntöisesti liikuntakoulutuksen avulla.
Kahdeksan viikkoa kestävän peruskoulutuskauden tarkoitus on kohottaa varusmiesten kunto sille tasolle,
että pystytään toimimaan erikoiskou-

”Kaikkein huonokuntoisimmat hyötyvät armeija-ajasta eniten”

lutus- ja joukkokoulutuskauden vaativissa harjoituksissa ja olosuhteissa.

Palautuminen otetaan
huomioon
Koulutuksen suunnittelun tekee
haastavaksi joukon kuntojakauma.
Palvelukseen saapuvista löytyy enemmän hyväkuntoisia ja huonokuntoisia
kuin ns. keskikastiin kuuluvia. Virtalan mukaan peruskoulutuskauden jälkeisillä erikoiskoulutus- ja joukkokoulutuskausilla suurin fyysinen rasitus
tulee taistelukoulutuksen ja marssien kautta. Liikuntakoulutuksen avulla
rasitusta säädellään ja pidetään myös
palauttavia harjoituksia, kuten vesijumppaa tai vaikka rauhallista sauvakävelyä, unohtamatta venyttelyä ja
rentoutumisharjoituksia. Koulutuksen
rasittavuudesta laaditaan yksikkökohtainen suunnitelma, jossa lasketaan
viikoittainen fyysinen rasituskertymä

tunteina. Siinä huomioidaan kaikki fyysisesti rasittava: taistelukoulutus, marssit, muu fyysinen koulutus ja liikuntakoulutus. Rasituskertymän mukaan viikko on joko: erittäin
kova, kova, keskikova, normaali tai palauttava.
- Koulutus suunnitellaan niin, että raskaan jakson jälkeen
tulee palauttava viikko. Ensin pitää olla rasitusta, mutta
kunto nousee vasta levätessä, toteaa Virtala.
Yhteiskunnan ja yksilön kannalta Virtala nostaa esille mielenkiintoisen seikan. Tutkimuksien mukaan armeija-ajasta hyötyvät eniten huonossa fyysisessä kunnossa
palvelukseen saapuneet. Armeija-aikana heidän painonsa
putoaa, kunto nousee huomattavasti ja parhaassa tapauksessa heissä on syttynyt pysyvä liikuntakipinä. Kestävyyskunto on tärkeintä, koska sillä on suora vaikutus sydänja verenkiertoelimistön kuntoon ja siten myös perinteisiin
suomalaisten kansantauteihin kuten kohonneeseen verenpaineeseen ja sydänsairauksiin!
- Sillä on suuri merkitys yksilölle ja koko yhteiskunnalle parempana jaksamisena opiskelu- ja työelämässä, muistuttaa Virtala.
- Meillä on hyvät liikuntapaikat, mm. kuntosali, uimahalli, esterata, pururata ja jopa frisbee-golfrata. Vain urheilukenttä on nykymittapuulla surkea ja vaatisi kipeästi
uudistamista. Hankesuunnitelma on tehty, mutta ihan lähivuosina siihen ei ilmeisesti rahaa ole tulossa.

2011 palvelleet, kestävyys- ja lihaskunto
Palvelusaika

Kuntoindeksi nousu

180 vuorokautta

18,2 prosenttia

270 vuorokautta

9,5 prosenttia

362 vuorokautta

13,3 prosenttia

Katso
ajankohtaisimmat edut
osoitteesta

s-kanava.fi/satakunta
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Afganistanissa kuumuus
ja raskaat varusteet
vaativat veronsa
Teksti: Tomi Pankkonen Kuva: Puolustusvoimat

R
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auhanturvaajan työ mielletään usein hyvinkin fyysiseksi. Työn fyysisyys vaihtelee kuitenkin suuresti
mm. sen mukaan missä tehtävässä
toimii, mikä operaatio on kyseessä ja
mihin vuodenaikaan komennus ajoittuu. Tämä artikkeli perustuu viiden
Afganistanissa rotaatiossa 2/2012
palvelevan suomalaisen rauhanturvaajaan kertomaan oman tehtävänsä
fyysisestä kuormittavuudesta.

Haastateltavat kokivat oman tehtävänsä eri asteisesti raskaaksi, mutta
kaikki löysivät työssään kuormittavia
tekijöitä. Ajoneuvoissa joutuu istumaan pitkiä aikoja taisteluvarustuksessa ja hankalassa asennossa, mikä
rasittaa staattisesti ennen kaikkea selkää ja niskaa. Samanganin maakunnassa neuvonantajatehtävässä palveleva kapteeni Tuomo toimii samalla
ajoneuvonsa kattoampujana, joten
hän viettää matkat enimmäkseen

seisten, mikä tuo oman elementtinsä
kuormitukseen.
-Jalat ja selkä ovat kovilla. Staattisen rasituksen lisäksi vähänkään epätasaisemmassa maastossa töyssyt aiheuttavat tärinää, kertoo kapteeni
Tuomo.
Afganistanissa kuumuus on kesällä
korventava, mutta nykyinen rotaatio
aloitti palveluksensa syyskuussa, jolloin pahimmat helteet alkoivat pikkuhiljaa jo hellittää. Silti päivälämpötilat

huitelivat ensimmäisten viikkojen aikana reilusti yli 30 asteessa.
- Aluksi etenkin jalkapartiointi oli
kuumuuden ja taisteluvarustuksen takia raskasta, mutta pian siihen tottui,
toteaa jääkärijoukkueessa ryhmän varajohtajana palveleva kersantti Saki.
Ajoneuvoja huoltava ja korjaava
kersantti Janne kokee työnsä melko
raskaaksi lähinnä hankalien työskentelyasentojen takia.
-Käsiä joutuu pitämään ylhäällä pal-

jon. Lisäksi raskaita esineitä saa nostella yhtenään.
Kaikki haastateltavat ovat sitä mieltä, että rauhanturvaajalla täytyy olla
perusfysiikka kunnossa. Kestävyyttä
ja lihaskuntoa tarvitaan, mutta maksimivoimasta ei ole erityistä hyötyä.
Selän ja keskivartalon lihasten täytyy
kestää pitkiä istumisia ja kävelymatkoja. Mikään teräsmies ei tarvitse olla, mutta jokaisen täytyy kyetä tiukan
paikan tullen taistelemaan ja esimer-

kiksi auttamaan loukkaantuneen taistelutoverin evakuoinnissa. Kaikki toteavat lisäksi oman kuntonsa riittävän
omasta tehtävästä suoriutumiseen.
Vaikka työ on välillä raskasta, kaikki
kokevat ehtivänsä palautua riittävästi
suoritusten välillä. Jääkäri- ja neuvonantajatehtävissä ei välttämättä ehdi
viettää kuin yhden tai kaksi päivää tukikohdassa operaatioiden tai matkojen välillä, mutta sekin riittää.
Kaikki haastateltavat huoltavat
kuntoaan omassa tukikohdassaan tilaisuuden tullen. Punttisali ja juoksu
ovat suosikkilajeja. Myös venyttelystä ja muusta lihashuollosta huolehditaan. Kaikkien mielestä oma tukikohta
tarjoaa olosuhteisiin nähden riittävät
puitteet kuntoilulle. Omasta viitseliäisyydestä on kunnosta huolehtiminen
kiinni jos juuri sitä omaa lempilajia ei
pystykään”alhaalla” treenaamaan.
Osa kohdistaa ainakin osan kuntoilustaan omaa tehtäväänsä ajatellen.
Ylikersantti Harald pyrkii pitämään
kroppansa ”tasavahvana”.
- Keskivartalon ja aerobisen kunnon
treenaaminen jää monelta sotilaalta
liian vähälle, hän toteaa. Kersantti Saki ja lähisuojuetehtävässä toimiva kersantti Tero puolestaan venyttelevät
selkäänsä säännöllisesti, jotta se kestää autossa istumiset ja jalkapartioinnit.
Haastateltavilla on myös sanansa
sanottavana rauhanturvaajien koulutus- ja valintatilaisuuksien ainoasta
karsivasta fyysisestä testistä eli Cooperin testistä, jossa syksystä 2012 alkaen operatiivisissa tehtävissä vaaditaan 2500 metrin suoritus ja muissa
tehtävissä 2300 m. Cooperin testiä pidetään hyvänä ja porrastusta tehtävien mukaan järkevänä.
Kersantti Saki ja ylikersantti Harald
olisivat valmiita nostamaan Cooperin
testin rajaa operatiivisiin tehtäviin.
- Kun Suomessa työtään tekevältä
aliupseerilta vaaditaan 2600 m päästäkseen puolustusvoimille töihin, on
selvää, että kriisialueella toimivalta sotilaalta on vaadittava enemmän,
linjaa ylikersantti Harald. Neljä viidestä haastateltavasta kaipaisi myös karsivaa lihaskuntotestiä koulutus- ja valintatilaisuuteen.
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MARSSIT
fyysisen koulutuksen
kivijalka

Marssikoulutusta varusmiesten fyysisen koulutuksen osana tulisi lisätä
lyhenevistä palvelusajoista huolimatta. Juoksua ja sauvakävelyä monipuolisempana marssit kehittävät
nimenomaan sotilaan kykyä liikkua
maastossa siinä varustuksessa, joka
hänelle kuuluu. Jalkoihin kohdistuvat
iskuenergiat jäävät pieniksi ja
juoksuun tottumattomille ne
ovat helpompaa liikkumista.

SUOMEN LATU RY:N
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arssit kehittävät sotilaalle tärkeimpiä ominaisuuksia pallopelejä
paremmin ja monipuolisemmin. Sopivilla tauotuksilla, rytminmuutoksilla ja lyhyillä kisailuilla
marsseista saadaan mielekkäitä harjoituksia.
Jalka- ja hiihtomarssit ovat mitä parasta peruskuntoharjoittelua. Peruskoulutuskaudella fyysinen kuormitus
pidetään alhaisella aerobisella tasolla. Erikois- ja joukkokoulutuskaudella
mukaan lisätään anaerobisia osioita,
mutta on oltava tarkkana, jotta kuormitus ei nouse liian korkeaksi. Rankasta marssista palautuminen kestää
useita päiviä. Kantamukset lisäävät
rasitusta ja vahvistavat monipuolisesti
lihaksistoa, sekä kehittävät erityisesti
keskivartalon hallintaa. Marssit tulee
suorittaa pääsääntöisesti maastossa ja
poluilla, jolloin motoriikka ja tasapainonhallinta kehittyvät merkittävästi.

Tavoitteena taistelukunnon säilyminen
Varusmiespalveluksessa
marssikoulutus kuuluu taistelu- ja marssikoulutuksen
kokonaisuuteen.
Peruskoulutuskaudella tunteja on varattu marssikoulutukseen kahdeksan
eli yleensä kaksi neljän tunnin harjoitusta. Tavoitteena on selviytyminen
taistelukuntoisena yli neljä tuntia kestävästä marssista. Erikoiskoulutuskaudella marssikoulutukseen on varattu
16 tuntia ja tavoitteena on päivätaipaleen pituisesta marssista selviytyminen kenttävarustuksessa taistelukuntoisena. Marsseja on näin ollen
kahdesta kolmeen. Rasitusta lisättäessä on otettava huomioon, että rasitusvammariski on suurimmillaan ensimmäisten palvelusviikkojen aikana.
Joukkokoulutuskaudella palveluksen viimeisinä kuukausina marsseja tehdään harkinnan mukaan, enimmäismäärän ollessa 32 tuntia. Erillisiä
marsseja ei järjestetä vaan ne liittyvät taistelukoulutukseen. Tavoittee-

Jääkärikomppanian joukkokoulutuskauden pikamarssikilpailu
pidettiin marraskuussa. Kilpailun
voittaja jääkäri Harry Suhonen
saapumassa n. 10 km lenkin maaliiin. Lue myös sivu 20, trialthonisti Suhosen mietteitä ”intistä”.

na on selviytyminen taistelukuntoisena joukkonsa tehtävän mukaisessa
varustuksessa noin 30 km:n mittaisesta yön yli kestävästä yhdistetystä
moottori- (10 - 20 km) ja jalka-/hiihtomarssista (20 km), sekä pystyttävä
sen jälkeen kahdessa tunnissa siirtymään 10 km:n taival taisteluvarustuksessa jalan tai hiihtäen.

Johtajien vastuulla
ja valvonnassa
Johtajien tavoitteet ovat luonnollisesti samat. Lisäksi heidän tulee kyetä huolehtimaan vastuulleen asetetun joukon taistelukyvystä johtamalla
ja valvomalla alaisiaan. Koulutettavia tulee kannustaa oikeaan aikaan
tehdyillä kysymyksillä: miten menee, miltä tuntuu? Joukon rasitustilaa
voidaan arvioida tunneindeksin pe- Kirjoittaja kapteeni Teijo Heinorusteella, jolloin koulutettavat arvioi- nen työskentelee osastoupseerina
vat elimistönsä tunnetilaa asteikolla 1 prikaatin koulutussektorilla osaa- 10 (1= jaksaa helposti, 10= ei jaksa misen kehittäjänä.
enää). Mitä suurempi indeksi, sen väsyneempi joukko on.
Joukkokoulutuskauden tavoittee- tää sotilaan fyysistä kestävyyttä ja sitseen päästään nousujohteisella kou- keyttä. Raskaasta marssista yhdessä
lutussuunnitelmalla, jossa rasitusta li- selviäminen on yleensä ensimmäisiä
sätään asteittain. Useamman päivän asioita, joita varusmiespalvelusajasta
kestävät harjoitukset tulisi mahdol- myöhemmin muistetaan.
lisuuksien
mukaan
päättää marssiin kasarmille.
Rasittavuutta
nostetaan
lisäämällä
henkilökohtaista varustusta tai ottamalla
Porin prikaatilla
kantoon ryhmä- ja
on kunniakas ur
historia. Se on
heilu- ja liikunt
joukkuekohtaista
syntynyt samal
ala, kun on kann
tu ja innostettu
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Taistelijan taakka
maksimissaan
Teksti: Esa-Pekka Avela Kuvat: Puolustusvoimat

M
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ateriaalien kehitys on
johtanut siihen, että suomalaisen sotilaan
taisteluvarustus painaa
huomattavasti vähemmän kuin ennen. Väärin.
Materiaalit ovat toki kehittyneet ja
monet yksittäiset varusteet keventyneet, mutta taistelijan taakka on kasvanut. Kevyt kenttävarustus painaa
nykyisin selkeästi enemmän kuin viime sotien aikaan ja 1960-luvulla, jolloin puolustusvoimissa otettiin käyttöön ensimmäinen taisteluvyö.
Nykyisen taisteluvarustus M05:n
kokonaispaino on 29,5 kiloa. Tämä
on samalla varustuksen ääripaino ottaen huomioon, että taistelijan on
pystyttävä myös toimimaan.
- Taisteluvarustuksen painoa ei voida enää lisätä. Jotakin on jätettävä
pois, jos taistelijan on otettava lisävarusteita, sanoo kapteeni Antti Seppä
Porin prikaatin esikunnasta.
Toiminta lähes 30 kilon varustuksessa vaatii melkoista lihaskestävyyttä. Haaste on suuri varsinkin, kun
palvelukseen astuvien miesten kuntokäyrät ovat laskeneet 1960-luvulta ainakin kestävyyden osalta.
- Pääosa miehistä pärjää, mutta
osalle varustuksen paino on sokki.

Nahkavyöstä
tetsariin

Sirpalesuojaliivi
painavin juttu

Viime sodissa suomalaisen korpisoturin taisteluvarustuksen keskeisiä elementtejä olivat nahkavyö,
leipälaukku ja reppu. Normaali varustus painoi todennäköisesti alle 20 kiloa ja sillä oli
vielä taipumus keventyä.
- Turhina pidetyt kaasunaamarit, pistimet ja jopa kenttälapiot päätyivät helposti ojan pohjalle.
Kaksi ensin mainittua kerättiinkin jatkosodan aikana takaisin varastoihin,
kertoo Aki Piesala Etulinjasta eli historian harrastajista, jotka ovat perehtyneet toisen
maailmansodan eri osapuolten joukkoihin ja niiden historiaan.
1960-luvulla taistelijan varustus
painoi 19,5 – 24 kiloa aseesta riippuen. Kevyin taakka oli rynnäkkökiväärillä (RK 62) varustetulla ja painavin
Suomi-konepistoolilla
varustetulla
sotilaalla. Ryhmän tulivoima kasvoi
huomattavasti, kun suomalaisvalmisteinen kevyt konekivääri 7,62 otettiin ryhmäaseena käyttöön vuonna
1962.
Taisteluvöissä M60 ja M65 oli
olkahihnat ja vyö, johon saattoi kiinnittää nahkahihnakiinnityksin varustettuja taskuja.
Normaalisti vyön etuosassa
oli kaksi patruunataskua ja
erillinen suojanaamarilaukku.
Taisteluvyön eli tetsarin
takaosassa roikkui leipälaukku, jossa oli pakki ja lusikkahaarukka. Taisteluvyöstä
roikkui myös kenttälapio.
Muu varustus kulki repussa.
Siihen oli kiinnitetty rullalle kääritty paksu talvitakki eli mantteli.
1960-luvun kantojärjestelmä
tuli tutuksi monille varusmiespolville. Se poistui koulutuskäytöstä lopullisesti vasta 1990-luvulla.

Taistelijan taakkaa on kasvattanut
lähinnä ballistisen suojauksen parantuminen. M05:n ballistiselle suojaukselle kertyy painoa yli 6,5 kiloa.
- Näkyvin ja painavin juttu on sirpalesuojaliivi. Se tuo paljon lisää suojaa. Komposiittikypärä on vanhaa kypärää hivenen kevyempi, mutta se
antaa paremman suojan, kertoo kapteeni Antti Seppä.
Materiaalien kehittyminen näkyy
muun muassa vaatteissa. Ne ovat
kevyempiä ja kestävämpiä kuin ennen. Lisäksi nykyiset varsikengät ovat
vanhoja saappaita kevyempiä.
M05 kesävaatetuksen paino on lähes 3,8 kiloa. Taisteluvyön on korvannut taisteluliivi, jonka selkäpuolella ei ole normaalisti mitään.
- Tarkoituksena on, että taistelija pystyy istumaan ajoneuvossa taisteluvarustuksessa ja lähtemään siitä
suoraan liikkeelle. Nykytaistelija istuu
paljon ajoneuvossa.
Muista varusteista ovat keventyneet esimerkiksi suojanaamari ja kenttälapio. Nykyinen rynnäkkökivääri on
hieman
painavampi kuin rynnäkkökivääri mallia 62,
mutta hieman kevyempi kuin sitä
edeltäneet jalkaväenkiväärit ja
huomattavasti
kevyempi kuin
Suomi-konepistooli tai kevyt konekivääri.

Puolustusvoimien peruskiväärit viime sodissa:
- Jalkaväenkivääri M/27 eli
Pystykorva (tyhjänä) 4,1 kg
- Sotilaskivääri M/39 eli
Ukko-Pekka 4,5 kg
(Pystykorva oli Suomen maavoimien
peruskivääri 1920-luvulta talvisotaan,
Ukko-Pekka jatkosodan alusta)

1960-luvun
varusteiden painoja
Vaatetus:
Maastopuku M/62
Palveluspuku M/65 	
(varmistamatta)
Sarkapuku (varmistamatta)
Sarkamantteli   	
Nahkasaappaat

Lista vuonna 1944 kuitatusta varustuksesta:
- tuntolevy
- paita (riihipaita/aluspaita)
- alushousut
- jalkarätit tai sukat
- syylingit
- villapaita
- housunkannattimet
- lakki
- päällystakki (mantteli)
- asetakki, housut
- jalkineet
- nahkavyö

- lapaset ja nahkakintaat
- selkäreppu
- leipälaukku
- kenttäpullo
- kenttäkeittiöastia (pakki)
- lusikkahaarukkayhdistelmä
- kenttämuki
- lumipuku
- nenäliina ja pyyheliina
(Listan toimitti Aki Piesala
Etulinjasta)

1 300 g
1 300 g
2 000 g
2 000 g   
2 300 g

Taisteluvarustus:
TST-vyö M/60, tyhjä  	
1 500 g
Leipälaukku
310 g
Kenttäpullo (alumiini) 	
270 g
Kaasunaamari
1 600 g
(laukku, maski ym.)      
Kenttälapio (teräs,taittuva) 1 500 g
(varmistamatta)
Sadeviitta (varmistamatta)
650 g
Pakki(varmistamatta)   	
300 g
Ballistinen suojaus:
Teräskypärä M/35 tai M/601 300 g
Aseistus:
Suomi KP
n. 8 000 g
(täydellä rumpulippaalla)
7.62 RK 62          
n. 3 500 g
(täydellä lippaalla)
Peltilipas RK/62 (tyhjä)
330g
7.62 KvKK 62
n. 8 500 g
(tyhjällä vyölipaalla)
Varusteet punnitsi aseita lukuun
ottamatta Henri Lindberg Varusteleka
Oy:stä, joka on helsinkiläinen armeijavaatteiden ja -varusteiden erikoismyymälä.
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Trialthonisti Harry Suhonen voitti
elokuussa Kuopiossa järjestetyissä
Olympiamatkan SM-kilpailuissa
M 23 sarjan Suomen mestaruuden
ajalla 2.16.01,5.

Kovaa harjoittelua
palveluksen lomassa

Teksti ja kuva: Harry Suhonen

O

len Turusta kotoisin oleva
nuori urheilija, jonka päälajina on triathlon. Palvelen
tällä hetkellä 3. Jääkärikomppaniassa miehistötehtävässä. Kerron tässä
artikkelissa mietteitä siitä, miten varusmiespalveluksen ja aktiivisen urheiluharrastuksen yhdistäminen on
onnistunut.
Ennen palvelukseen astumista olin
aikeissa hakeutua Hämeen Rykmentin Urheilukouluun, mutta valitsin
kuitenkin Porin prikaatin. Päätöstä
puoltavia tekijöitä oli monia, mutta päällimmäisenä vaikuttivat aikaisempi palveluksen aloittamisajankohta, sekä mahdollisuus käydä Turussa
seuran yhteisissä harjoituksissa. Niin-

pä päädyin Säkylään ja olen ollut tyytyväinen ratkaisuuni. Säkylässä on
erinomaiset harjoitusmahdollisuudet
triathlonistille, sillä ympärillä on riittävästi tietä juoksemiseen ja pyöräilyyn.
Palveluksen aikana olen käynyt myös
kilpailuissa, josta parhaana tuloksena
saavutin M 23 sarjan Suomenmestaruuden elokuussa. Peruskoulutuskauden aikana erilainen fyysinen rasitus,
johon ei ollut tottunut, aiheutti lihasten jumittumista. Tästä huolimatta menestystä on tullut odotettua paremmin. Paikoitellen minulla on myös
ollut haasteita jo ennen palvelusta todetun astman kanssa, joka aavistuksen paheni palveluksen alkumetreillä
Aluksi minulla oli tähtäimessä aliup-

Tervetuloa kaupoille!

seeri- ja reserviupseerikoulutus, mutta
harjoitusvapaat olisivat todennäköisesti jääneet niin vähälle, että päätin hakea puolen vuoden palvelusaikaa. 3. Jääkärikomppanian päällikkö
ja koulutusupseeri ottivat koulutusvalinnoissa huomioon toiveeni. Harjoitteluani on myös tuettu hyvin myöntämällä paljon harjoitusaikaa seuran
harjoituksiin ja kasarmilla toteutettaviin omiin harjoituksiin. Iltaisin vapaa-ajalla on myös mahdollista käydä
lenkillä tai uimassa, mutta raskas koulutus vie paljon voimia ja tästä johtuen olen usein ollut iltaisin liian väsynyt tekemään kehittäviä harjoituksia.
Kokonaisrasitusta kertyy palvelustehtävissä taistelu- ja liikuntakoulutuksesta, joten oma harjoittelu on aina
suhteutettava muuhun rasitukseen
Oma palvelusaikani lähenee loppuaan ja nyt voin jo todeta palveluksen
sujuneen mielestäni hyvin, vaikka päivät ovat tuntuneet joskus pitkiltä ja
samoja asioita on kerrattu paljon. Se
tekee palveluksesta henkisesti raskasta ja väsyttävää, mutta samalla takaa
perusteellisen oppimisen. Hyvät ja
monipuoliset liikuntakoulutukset ovat
tuoneet väriä palveluksen arkeen.
Jääkärikomppania on ollut minulle urheilijana hyvä yksikkö suorittaa palvelusta ja jatkaa samalla minulle tärkeää
harrastusta. Uskon, että yksikön kova kuri ja koulutus kasvattavat pojista
miehiä ja luulen sen kasvattaneen minua myös urheilijana.

Vallox osaa

matalaenergiailmanvaihdon

www.vallox.com

RAUTIA - K-MAATALOUS SALO
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Varusmiesten vapaa-ajan
liikuntakerhotoiminta
aktiivisempaa kuin koskaan
Teksti: Johannes Laaksonen Kuva: Martti Hiitti

P

orin prikaatissa varusmiesten vapaa-ajan liikuntakerhoihin on panostettu. Tällä hetkellä VLK (vapaa-ajan liikuntakerho)
-kerhoja pyörii kahdeksan. Jokaiselle päivälle on varattu liikunnasta kiinnostuneille varusmiehille ohjattua
kerhotoimintaa. Kerhoista ollaan kiinnostuneita ja niiden osallistujamäärät ovat nopeammassa kasvussa mitä vuosiin.
Varusmiehelle liikkuminen kannattaa. Jokaisesta kerhokäynnistä saa
omaan ”VLK-passiinsa” leiman, ja
kahdestatoista merkinnästä liikkujalle esitetään kuntoisuuslomaa. Kuntoisuuslomia on mahdollista ansaita
yhteensä kaksi koko palvelusaikana.
Liikuntakerhot ovat myös mahtava tapa tavata uusia ystäviä ja kehittää ryhmähenkeä. Suurin osa kerhoissa käyvistä varusmiehistä saapuukin
VLK-kerhoihin kaveriporukassa.
Syksyn aikana VLK -toimintaa on
kehitetty vastaamaan varusmiesten
toiveita. Kerhotarjontaan on lisätty

kauan toivottu Punttikerho sekä VLKlenkki. Punttikerhon ideana on, että
varusmiehet voivat oman ohjelman
mukaan treenata kuntotalon punttisalissa. Paikalla on kuitenkin kokeneempi harrastaja vetäjänä, jolta voi
hakea ohjeistusta ja kysyä neuvoa
omaan treenaamiseen. Tunnin paikallaolon jälkeen kerhosta myönnetään
yksi VLK-leima. Punttikerho pyörii
neljänä päivänä viikossa maanantaista torstaihin.
Punttikerhon jälkeen suosituin liikuntakerho on Salibandy, joka kerää
kahtena iltana viikossa suuren ryhmän varusmiehiä yhteen harrastamaan ja kuntoilemaan. Valikoimasta
on poistettu FastScoop -kerho, jonka
suosio ei vastannut odotuksia. FastScoop korvattiin toisella salibandypäivällä. Tasaisen suosittuja ovat olleet
myös Futsal-kerho sekä VLK-lenkki. Kamppailu- ja itsepuolustuslajeista
kiinnostuneet ovat voineet osallistua
Krav Maga- ja Lukkopainikerhoihin.
Osallistuminen liikuntakerhoihin on

lähtenyt noin kahden vuoden taantuman jälkeen jyrkkään nousuun.
Viikossa osallistumisia kirjataan tällä hetkellä yli sata, kun noin yhdeksää kuukautta aikaisemmin niitä oli
vain parikymmentä. Tähän vaikuttaa selvästi uudet kerhot kuten suosittu Punttikerho. Myös mainonta ja
VLK -kerhojen positiivinen imago vaikuttavat asiaan. Monen varusmiehen
mielestä vapaa-aika on mukavampi
käyttää ystävien kanssa liikkumiseen
ja kunnon kohottamiseen kuin karkkipussin kanssa omalla punkalla löhöilyyn.
VLK -toiminnan kehittämisestä vastaa Varusmiestoimikunta yhdessä Porin prikaatin liikuntasektorin kanssa.
Joulukuussa etsitään ensi vuoden liikuntakerhojen vetäjiä, joten jos olet
kiinnostunut ja haluat kerhonvetäjäksi, ota yhteyttä Varusmiestoimikuntaan! VMTK ottaa myös mielellään
vastaan palautetta ja kehittämisideoita kerhotoimintaan liittyen. Liikunnallista talvea!
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Työnantaja tukee kuntoilua
- tarjontaa löytyy
Teksti ja kuvat: Martti Hiitti

S

äännöllinen ja monipuolinen
liikunta on tärkeää niin varusmiehille, kuin myös henkilökunnallekin. Tästä syystä puolustusvoimat tarjoavat alaisuudessaan
työskentelevälle henkilöstölle mahdollisuuden virkistää kehoaan ja mieltään viikkoliikunnan parissa.
Sotilashenkilökunnalla on lakisääteinen velvoite pitää itsensä hyvässä
kunnossa ja suorittaa vuosittain hyväksytysti kunto- ja kenttäkelpoisuustestit, joihin kuuluvat: lihaskuntotesti,
juoksutesti (Cooper) ja suunnistusrata sekä ammunta (pistooli ja rynnäkkökivääri) ja joko jalkamarssi, hiihtomarssi tai pyörämarssi. Harjoitteluun
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saa käyttää myös työaikaa kaksi tuntia viikossa. Siviilityöntekijä on taas
oikeutettu ohjattuun viikkoliikuntaan
kun hän suorittaa varusmiehillekin
tehtävän lihaskunto- ja kestävyystestin. Lihaskuntotestiin sisältyvät vauhditon pituushyppy, istumaannousu ja
etunojapunnerrukset. Kestävyystesti
poikkeaa varusmiesten testistä siten,
että sen voi suorittaa perinteisen 12
minuutin juoksutestin lisäksi joko polkupyöräergometrinä tai UKK-kävelynä.
Polkupyöräergometri suoritetaan
siihen tarkoitetulla polkypyörällä, jonka polkemisvastus kasvaa kahden
minuutin välein. Testin aikana tes-

tattavan henkilön sydämen sykettä
seurataan sykemittarin avulla. Juoksu- ja ergometritesti ovat raskaampia
ja vaativampia kuin UKK-kävelytesti.
UKK-kävelytestissä testattava kävelee
kaksi kilometriä omaa, mutta silti parasta mahdollista vauhtia, koska testin
lopputulokseen vaikuttaa loppusykkeen, iän ja painon lisäksi myös kävelyaika. Tämä testi on suunnattu juuri
siviilihenkilöstölle ja on kestävyystesteistä kuormitukseltaan alhaisin, joten
se sopii parhaiten myös vähän liikuntaa harrastaville.

Monipuolisuus on valttia
- Viikkoliikuntaan kuuluu muun
muassa salibandya, jääkiekkoa, kuntonyrkkeilyä ja erilaisia jumppia. Nämä kaikki ovat valvottua liikuntaa,
mutta myös omatoiminen kuntosalilla ja juoksulenkillä käyminen on mahdollista - summaa Porin prikaatissa liikunnanohjaajana toimiva Tiina
Laaksonen.
Viikkoliikunta on työkykyä edistävää toimintaa ja siihen kannustamisella pyritään ylläpitämään henkilökunnan fyysinen ja psyykkinen työkyky.
Näin myös työn tuottavuus sekä työhyvinvointi paranee. Viikkoliikunta
järjestetään työajalla, joten periaatteena onkin, että liikkumaan lähdetään työpaikalta, jonne myös reippailun jälkeen palataan.

Osallistujien ehdoilla

Joulukuussa 2011
pelattiin eversti
Pekka Saariahon
läksiäispeli Säkylän
jäähallissa. Kaartin
jääkärirykmentin
komentaja Saariaho
muistetaan Säkylässä joukkuepelaajana, joka tuli
tunnetuksi myös
salibandy- ja jääkiekkokaukalossa.
Pelin jälkeen luovutettiin Pekalle jääkiekkomaila
kanssapelaajilta,
mailaa luovuttamassa Keijo Elonen.

Mieli ja keho virkistyvät
jääkiekkokaukalossa
Teksti: Antti Muhonen

P

orin prikaatin turvallisuuspäällikkö kapteeni Keijo Elonen on
yksi prikaatin kiekkojoukkueen
organisoijista ja nykyjoukkueen ikänestori. Yli 40 vuoden pelikokemuksella hän kehuu jääkiekkoa omaksi lajikseen.
- Pikkupoikana 70 - luvulla koottiin
porukka ja pelattiin Huovinlammella tai viereisessä kaukalossa varuskunnan kupeessa. Vaikka olen elänyt
lapsuuteni varuskunnan alueella ampumahiihdon ja suunnistuksen vaikutuspiirissä, en ole koskaan ollut kiinnostunut yksilölajeista - joukkuepeli
on aina vetänyt puoleensa.
Porin prikaatin harrastekiekkoporukalla on jäävuoro Säkylän jäähallissa yhdestä kahteen kertaan viikossa.
Vanhimmat pelaajat kolkuttavat 50 vuotta ja nuorimmat ovat parikymppisiä. Harrastekiekossa on taklaaminen ja lämäri kielletty, mutta muuten
vauhti ja pelikuviot ovat täyttä jääkiekkoa. Tietenkin myös pieni kontakti ja vääntö kuuluvat kaukaloon.
Mukaan hyväksytään myös prikaatin

ulkopuoliset pelurit, kaikki ovat tervetulleita pelaamaan tai ainakin kokeilemaan pelitaitojaan.
- Luistelutaito, varusteet ja pelisilmä ovat pakollisena vaatimuksena,
ne kun löytyy niin tervetuloa jäälle,
sanoo Keijo Elonen.
Elonen sanoo pysyneensä hyvässä
kunnossa jääkiekon ansiosta ja myös
henkisesti peli on ollut oivallista vastapainoa työlle.
- Kentällä on pakko keskittyä vain
peliin, silloin kaikki työmurheet unohtuvat. Parhaana päivänä hän onkin jäällä kolmeen kertaan. - Ensin
”verryttelen” neljän aikoihin prikaatin vuorolla. Sen jälkeen pidän edustuksen harjoitukset, joissa tarvittaessa
myös pelailen poikien mukana ja illalla
myöhäisvuorolla pelataan vielä West
Hockeyn porukalla.

Viralliseksi
sotilasurheilulajiksi
Jääkiekko on nykyisin virallinen Sotilasurheilulaji, johon tarvittavaa alku-

Kuva: Daniel Dimitroulis

- Viikkoliikunnassa harjoitettavat
lajit pyritään valitsemaan osallistujien toiveiden mukaisesti ja uusia ehdotuksia kuunnellaan toki koko ajan.
Osallistujat ovat muodostaneet vakioporukan, joten olisi toivottavaa saada
mukaan myös uusia kasvoja. Osallistujamäärät vaihtelevat suuresti, parhaimmillaan esimerkiksi salibandyyn
osallistuu parisenkymmentä henkilöä
kun taas jumpassa voi olla vain muutama osan ottaja – Laaksonen kertoo.
Laaksosen ohjaamaan kuntonyrkkeilyyn osallistunut Säkylän korjaamon toimistosihteeri Jaana Selin kertoo olevansa ahkera viikkoliikuntaan
osallistuja.
- Pyrin käymään urheilemassa säännöllisesti aina mahdollisuuksien mukaan. Parasta viikkoliikunnassa on
kun voi kokeilla eri lajeja, tykkään
vaihtelevuudesta. On myös mukavaa
että saamme vaikuttaa lajien valintaan itse – tuumaa Selin kuntotalolla
järjestettävästä viikkoliikunnasta.

sysäystä antoi vuonna 2007 Säkylässä
järjestetty varuskuntien välinen jääkiekkoturnaus.
- Päätimme silloin Mäkelän Ramin kanssa (entinen Porilainen), että nyt järjestetään varuskuntien välinen epävirallinen jääkiekkoturnaus.
Sillä oli varmasti vaikutuksensa siihen,
että nykyisin jääkiekko on virallinen
Sotilasurheiluliiton laji, muistelee Elonen. Sotilasurheiluliiton alla pelattavien valtakunnallisen turnausten lisäksi joukkue on osallistunut vuodesta
2009 lähtien myös Turussa pelattavaan viranomaisturnaukseen. Siinä
vastustajina ovat muiden varuskuntien joukkueiden lisäksi poliisin ja palomiesten joukkueet. Ensimmäisellä
osanottokerralla Porin prikaatin joukkue yllätti kaikki ja voitti kyseisen turnauksen.
Viime talvena Keijo ”Keku” Elonen
oli West Hockeyn mukana 45-vuotiaiden harrastejoukkueiden epävirallisessa MM-turnauksessa (CARHA
WORLD CUP) Canadassa. Niistä kisoista joukkueella oli kotiin tuomisina
epävirallinen MM-pokaali. Jääkiekkoa
kapteeni Keijo Elonen ei ihan heti aio
lopettaa.
- Vaimo on hyväksynyt sen, että
olen toistaiseksi ”naimisissa” myös
jääkiekon kanssa.
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Leikin varjolla kilpailua
kilometreistä
Teksti: Antti Muhonen
Kuvat: Martti Hiitti

K
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ilometrikisa on yritysten, yhdistysten ja työyhteisöjen
joukkueiden välinen leikkimielinen kilpailu, jossa osallistujat kirjaavat pyöräilykilometrejään ylös ja
kartuttavat oman joukkueensa kilometrisaldoa. Saldoa kartuttavat niin
työ- kuin vapaa-ajankin pyöräilyt. Kilpailu kesti tänä vuonna toukokuun
1. päivästä syyskuun loppuun. Joukkueita oli mukana yhteensä 1542 ja
pyöräilijöitä 20624. Yliluutnantti Petri Eskola on vetänyt Porin prikaatin
joukkuetta kilometrikisassa kolmena
vuonna.
- Viime vuonna prikaatin joukkue
haastoi mukaan varuskunnan yhteistyökumppanin Varuskuntaravintola
Rumpalipojan ja lähijoukko-osastoista Tykistöprikaatin sekä Maavoimien
valmiusyhtymien Kainuun ja Karjalan
prikaatin joukkueet. Nämä kaikki ovat
olleet siitä lähtien mukana kisaamassa.
Porin prikaatissa työnantaja on hyväksynyt ja mahdollistanut tämän toiminnan yhtenä viikkoliikunnan muo-

tona ja sen pelisääntöjen hengessä
tapahtuvana toimintana. Polkijoita
oli tänä vuonna 46 henkilöä ja lisää
mahtuu mukaan. Mitään ylärajaa ei
tietenkään kilpailijoiden määrän suhteen ole ja kaikki työntekijät ovat yhtä haluttuja ja tervetulleita polkijoita,
esittelee Eskola. Hän toivookin kaikkien pyörällä liikkuvien liittyvän ensikerralla mukaan prikaatin joukkueeseen. Poljetut kilometrin merkitään
päivittäin kisailun järjestäjän ylläpitämän internetsivuston kalenteriin.
- Toimenpide on helppo ja se toimii samalla harjoituspäiväkirjana. Sivusto mahdollistaa henkilökohtaisen
ja joukkueen sijoituksen seuraamisen
verrattuna muihin osallistujiin. Tämä on melkoisen koukuttavaa, vaikka leikkimielisestä asiasta onkin kyse.

Pyöräily sopii kaikille
Eskola on pitänyt pyöräilyä hyvänä
ja vaivattomana kuntoilumuotona, joka sopii kaiken ikäisille ja -kuntoisille.
Hän itse olikin satulassa touko-syyskuussa jokaisena viikonpäivänä.

Yhteiskuva kilometrikilpailun päätöstilaisuuteen lokakuussa osallistuneista pyöräilijöistä. Toiseksi eniten
kilometrejä polki Jarmo Huhtanen
6116 km ja kolmanneksi eniten
Else-Maj Heikkonen 3096 km.
- Omalla kohdalla rekkamiestermiä
käyttäen akselipaino on sellainen, että pyöräily on kävelyn ohella paras tapa harrastaa kuntoilua. Juoksu ei tällä
hetkellä oikein tule kyseeseen. Eskolan mukaan kilometrikisan tärkeimpänä tavoitteena on työhyvinvoinnin lisääminen ja ihmisten liikkumaan
saaminen. Paremman kunnon sekä
raittiin ilman aiheuttaman hyvän olon
saa palkintona siinä sivussa.
Yhteisiä viikkopyöräilyjä oli tänä
vuonna keskiviikkoisin, jolloin kisaajat tekivät lenkin joko omatoimisesti tai Petrin johdolla varuskunnan lähiympäristössä. Kannustuksena ja
mukavana lisänä kampanjan järjestäjät Pyöräilykuntien verkosto ry sekä
Suomi Pyöräilee - kampanja palkitsevat osallistujia kerran kuussa arvottavilla palkinnoilla.
- Siinä meillä on ollut uskomatonta
onnea. Viime vuonna Soukan Teuvo
voitti kuukausittain arvottavan pääpalkinnon ja myös muita pienempiä
palkintoja on osunut kaikkina kolmena osallistumisvuotena joukkueen kisaajille, ihmettelee Eskola.

”Nälkä kasvaa kilometrien kertyessä – Anne-Maaret polki
8144 km”
Anne-Maaret Aalto on työskennellyt Porin prikaatissa
tammikuusta 1993 lähtien. Hänen mukaansa varuskunnassa on aina kannustettu työntekijöitä kuntoilemaan.
- Aina on kannustettu liikkumaan, muistan kun joskus
halukkaat työntekijät saivat testin perusteella henkilökohtaiset venytysohjeet.
Muutaman kilometrin kauppareissut Anne-Maaret on
aina pyöräillyt, mutta varsinaisena kuntoilumuotona hän
löysi pyöräilyn vasta kilometrikisan myötä. Kilometrikilpailun hän näkee hyvänä asiana, vaikka näkeekin kilpailuvietin vieneen voiton alkuperäisestä leikkimielisestä tapahtumasta.
- Nälkä kasvaa kilometrien kertyessä ja se koskee varmasti suurta osaa osallistujista, nauraa iloinen voittaja.
Porin prikaatin joukkueesta ylivoimaisesti eniten polkenut Anne-Maaret polki isoimman osan kilometreistään
työmatkallaan Eurasta Säkylään, n. 46 kilometriä päivässä. Viiden kuukauden keskiarvoksi päivää kohden tuli yli
50 kilometriä ja kokonaismatkaa kertyi 8144 km. Viime
vuonna hän voitti reilulla 7000 kilometrillä ja voitto oli
tavoitteena myös tänä vuonna.
- Lähdin vain aina pyörällä liikkeelle ja lomallakin tein
usein aamulenkin. Se oli sitten sen päivän osalta tehty,
pitää vaan lähteä, vinkkaa Anne-Maaret. Kilpailun jälkeen hän ei ole pyöräillyt kuin pakolliset kauppareissut,
mutta aikoo taas ensi vuonna olla kisassa mukana. – Ei
kahta ilman kolmatta, sanoo Anne-Maaret voittamisen
nälkä silmissään!
Mitään erityisiä varusteita ei Anne-Maaretin mukaan

Anne-Maaret Aalto palkittiin kilometrikisan päätöstilaisuudessa komealla pokaalilla, palkintoa luovuttamassa
esikuntapäällikkö eversti Mikael Feldt.
tarvita, sadeasun hän kertoo kuitenkin hankkineensa sateisen kesän takia.
- Ei siinä mitään kilpapyöriä ja hybridejä välttämättä tarvita, minäkin ajan likalta ylimääräiseksi jääneellä pyörällä.
Normaalin ruokailu myös riittäää mainiosti, ilman proteiinitai energiapatukoita.
- Pyöräilyn myötä paino putosi, mutta normaalilla ruokavaliolla jaksoin ja pärjäsin hyvin. Ainostaan ylimääräinen iltapala tuli joskus nautittua, summaa hän voiton eväänsä.

Portti avoinna hyvään palveluun!
Kiinteistönhoito
Lasituspalvelu
Maalauspalvelu
Siivouspalvelu
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”Porilaiset” räjäyttivät
hyppyrimäen Hyvinkäällä
Teksti: Matti Tarkkanen Kuvat: Veli-Pekka Tikkanen
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yvinkään Sveitsin urheilukeskuksessa
sijaitseva
hyppyrimäki on seissyt nykymuotoisena paikallaan
jo vuodesta 1954 lähtien, Hyvinkääläisten ja 3-tien ohikulkijoiden hyvin
tuntemana maamerkkinä. Massiivinen puumäki oli ollut aikanaan melkoinen insinööritaidon näyte, mutta
ajan hammasta vastaan sekään ei loputtomiin kyennyt taistelemaan. Monet hypyt nähnyt rakennelma alkoi
1900-luvun lopulle tultaessa rapistua,
mikä aiheutti myös käytön lopettamisen. 40 metriä korkean K-60 mäen
mäkiennätys, 62,5 metriä, jäi Jarmo
Sunin nimiin vaikka muuan Matti Nykänenkin ehti mäestä kilpailumielessä
hypätä. Nykyisellään mäki oli rakennusalan ammattilaisten arvioimana
”vaarallisen huonokuntoinen” eikä
sen kohtaloa voinut välttää tunneseikoista huolimatta.
Noin kaksi vuotta sitten Hyvinkään
kaupunki lähestyi Satakunnan pioneeripataljoonaa hyppyrimäen räjäyttämisen suhteen. Lopullinen sinetti mäen kohtalolle tuli elokuussa
2012 kaupunginhallituksen hyväksyttyä suunnitelman mäen purkami-

sesta. Valmistelu Porin prikaatissa oli
käynnistynyt kaikessa hiljaisuudessa
jo vuotta aikaisemmin, jolloin käytiin
ensimmäisellä katselmuksella toteamassa, että onko räjäytystyö kyseisellä kohteella ylipäätään mahdollinen.

Virka-apuna tehty räjäytystyö oli haasteellinen
Räjäytyskohteena Sveitsin hyppyrimäki oli rakenteensa vuoksi erittäin
haastava. Vaikeusastetta lisäsi toiseksi korkeimman välituen vieressä n. 1,5
metrin päässä sijainnut muuntamokoppi, jota ei voinut siirtää. Näiden lisäksi sijaitsivat retkeilyhotelli Sveitsin
maja n. 50 metrin päässä ja Rantasipi
Sveitsi n. 100 metrin päässä hyppyrimäestä, joten räjähteiden käyttö alueella täytyi olla hyvin harkittua. Työn
aloittamista edelsi kolme suunnittelumatkaa kohteelle, joiden perusteella
laadittua räjäytyssuunnitelmaa osasto
lähti toteuttamaan. Suunnitelman tarkentumisen jälkeen halkaisijaltaan 2035 cm paksuihin painekyllästettyihin
puupylväisiin porattiin kaikkiaan 89
reikää reikäpanoksia varten. Panostamiseen käytettiin 29 mm paksuja dy-

namiittipanoksia ja sytytysjärjestelmänä ranskalaisvalmisteisia elektronisia
nalleja. Kyseinen nalli on ominaisuuksiltaan erinomainen tämänkaltaisiin
kohteisiin, sillä jokaisen nallin syttymisporrastus voidaan ohjelmoida
yksilöllisesti 0 – 14 000 millisekuntiin eikä nallien määrällä ole rajoitusta. Dynamiittia kuhunkin panosreikään laitettiin 100 – 170 grammaa
puun paksuudesta ja reiän syvyydestä riippuen ja kaikkiaan panostukseen
käytettiin 10,8 kiloa dynamiittia. Panosreiät täkättiin muovailuvahalla ja
peitettiin lopuksi kaksinkertaisella viiralla eli teollisuushuovalla, millä rajoitettiin puunsäleiden sinkoutumista
sekä paineaallon vaikutusta ympäristöön. Viimeisenä työvaiheena nallit
ohjelmoitiin, nalliryhmät tarkastettiin
sekä kytkettiin ryhmät yhtenäiseksi sarjaksi nallien toimittajan eli Forcit
Oy:n edustajien opastuksella.

Täydellinen kaato
Työt valmistuivat jo torstai-iltana, mutta räjäytys toteutettiin perjantai-aamuna kello 10.00, kuten
yhteistyökumppaneiden kanssa oli

sovittu. Räjäytyshetki kuvattiin monen videokameran voimin ja tallenteista voitiin todeta räjäytyksen onnistuneen täydellisesti. Mäki kaatui
täysin suunnitellulla tavalla. Ympäristökään ei kärsinyt vahinkoja, ja Hyvinkään kaupungin palkkaaman konsulttifirman lähimpään rakennukseen
kiinnittämistä tärinä- ja painemittareista ei löytynyt kuin nimellisiä lukemia.
Kokonaisuutena projekti oli erittäin
onnistunut ja mukana olleille varusmiehille ja henkilökunnalle lähes ainutkertainen kokemus. Räjäytysalan
ammattitaitoa pioneeriaselajissa on
vielä jäljellä, vaikka nykyisellä suuntauksella voidaan kohta puhua katoavasta kansanperinteestä.

Vaativassa räjäytystyössä mukana olleet varusmiehet potretissa.
Taustalla hallitusti hajotetun hyppyrimäen jäänteet.

Oripää

lapsiystävällinen yrittäjäkunta
wwwv.oripaa.fi

KOKEMÄEN KAUPUNKI
www.kokemaki.fi

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.

keula.fi
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Sortavalassa syntynyt

Sergey halusi
Reserviupseerikouluun
Teksti ja kuva: Jorma Pihlava

Kielitaito auttaa
kynnysten yli
Vaikea kuvitella tyytyväisempää
maahanmuuttajaa kuin Sergey Ilyukhin, 28. Hän on saanut Suomesta
diplomi-insinöörin paperit, vakituisen
työpaikan ja kansalaisuuden. Parhaillaan on menossa varusmiespalvelus
pitkän kaavan mukaan. Sergeyn reserviupseerikurssi 241 alkoi 19. lokakuuta.
– Sain Suomen kansalaisuuden tämän vuoden tammikuussa. Ei mennyt kuin viikon verran, kun tuli kutsu varusmiespalvelukseen, hän kertoo
Huovinrinteen sotilaskodissa.
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Kutsu asepalvelukseen ei ollut Sortavalassa syntyneelle vastenmielinen.
Sergey Ilyukhin kertoo varautuneensa siihen.
– Olen saanut Suomesta koulutuksen, työpaikan ja kansalaisuuden. On
minun vuoroni tehdä oma panokseni
ja osallistua sen maan puolustukseen,
jossa asun.
Peruskoulutuskausi kului Kaartin
jääkärirykmentissä Santahaminassa.
Nyt takana on myös aliupseerikoulun ensimmäinen jakso Porin prikaatin
viestikomppaniassa.
Vajaan neljän kuukauden kokemukset armeijasta ovat myönteisiä.
– Täällä oppii paljon, varsinkin kun

pääsee vielä RUKkiin. Fyysinen kunto
kohenee ja saa tavata erilaisia ihmisiä.
Sergey kuuluu olemukseltaan niihin, joiden vielä liki kolmikymppisenä
pitää näyttää portsarille paperit. Hän
naurahtaa, että armeijaan tullessaan
hän tunsi itsekin nuortuneensa.
– Tunsin itseni paljon nuoremmaksi, palanneeni teini-ikään. Mielenkiintoista miten seura vaikuttaa paljon.

Kohtelu on ollut reilua
Sergey Ilyukhin sanoo, että häntä on koko Suomessa olon ajan kohdeltu reilusti niin siviilissä kuin armeijassakin. Häntä ei ole tölvitty sen

paremmin maahanmuuttajana yleensä kuin venäläistaustaisena erityisesti.
– Olen lukenut ja kuullut tarinoita, ja vähän odotinkin jotain tulevan, mutta en ole kokenut mitään
kielteistä. Ehkä näitä asioita dramatisoidaan liikaa.
Sergey sanoo viihtyneensä varusmiespalveluksessa. Kouluttajat ja varusmiesesimiehet ovat käyttäytyneet asiallisesti; komppaniansa kokelaasta
hän tunnustaa löytäneensä jopa esikuvan, jonka
kaltaiseksi esimieheksi haluaa itsekin tulla, rauhalliseksi ja asialliseksi.
– Hän on hyvä esimerkki, Sergey kiittää.
Mies puhuu venäjän ja englannin lisäksi sujuvaa
suomea. Hän sanookin, että kielitaito on maahanmuuttajalle mitä tärkein omaisuus. Sen hankkimiseksi kannattaa ahkeroida.
– Fortumilla työraportit kirjoitetaan englanniksi, mutta olen pyytänyt, että työkaverit puhuisivat minulle suomea. Kielikynnyksen yli pääsee lukemalla, kuuntelemalla radiota sekä hankkimalla
suomalaisia ystäviä – käyttämällä suomen kieltä.
Sergeyn lempiradioasema on Ylen Puhe.
– Sieltä saan paljon uutta tietoa ja sivistystä.

Pietarin kautta
Lappeenrantaan
Sergey Ilyukhin opiskeli ensin viisi vuotta Pietarin
polyteknisessä yliopistossa pääaineinaan sähkövoimajärjestelmät ja sähköverkot sekä taloustieteiden
puolelta teollisuusyritysten johtaminen. Viimeistelläkseen opintonsa hän muutti kuusi vuotta sitten
Suomeen. Kesäkuussa 2007 hän sai Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta erinomaiset arvosanat
sisältävän diplomi-insinöörin todistuksen sekä ylimääräiset ruusut oltuaan yliopiston historian 6000.
diplomi-insinööri.
– Muutin helmikuussa 2007 Lappeenrannasta
Esposeen kirjoittamaan diplomityötä. Se liittyi Fortumiin ja pääsin sinne myös kesätyöhön. Syyskuussa sain vakituisen työpaikan, Sergey kertoo.
Hän toimii Fortumilla markkina-analyytikon tittelillä. Tehtäviin kuuluumuun muassa markkinaennusteiden ja -tutkimusten laatimista sekä erilaisia
projekteja. Muutama vuosi sitten, kun työnantaja
laajensi toimintaansa Venäjällä, Sergey kiersi aktiivisesti vanhaa kotimaataan Fortumin miehenä.

huolellinen valmistautuminen
takaa hyvän lopputuloksen.

Suomi kiinnosti
jo lapsuudessa
Suomesta Sergey kertoo kiinnostuneensa jo lapsena. Sortavalasta on lähimpään rajanylityspaikkaan, Värtsilään, vain 70 kilometriä. Lappeenrantaankaan kilometrejä ei kerry kuin pari sataa.
Jonkun kerran hän pääsi Suomeen ostoksillekin
vanhempiensa kanssa.
Kahta kauppaa pitävät vanhemmat ja veli asuvat
Sortavalassa, sisko perheineen Pietarissa.
Muuttamistaan Suomeen Sergey ei ole hetkeäkään katunut.
– Tämä oli oikea valinta, hän sanoo.

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

Turku on ollut vetovoimainen eurooppalainen kulttuurikaupunki
jo 1200-luvulta lähtien. www.turku.fi
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VIHERHIUKKASET
4/2012 www.sotku.fi
Laatinut: Seija Heiska
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oimintavuosi numero 49 lähenee loppuaan. Joulun ja uudenvuoden juhlien jälkeen on
edessä juhlava viideskymmenes toimintavuosi. Yhdistys saavuttaa naisen
iän. Toivon mukaan voimme sanoa
yhdistyksemme olevan kuten kuka tahansa nykyajan viisikymppinen: nuorekas, itsenäinen, tarmokas, vireä, innokas oppimaan uutta ja kehittämään
itseään. Ennen viisikymppiselle annettiin lahjaksi kävelykeppi tai keinutuoli.
Nyt osuvampi lahja taitaisi olla kuntosalin jäsenkortti!

Historiallisia tuliaisia liiton
syyskokouksesta
Liiton syyskokous pidettiin Helsingissä Pääesikunnassa 27.10.2012.
Yhdistyksen virallisten kokousedustajien, Päivi Perälän, Merja Lankisen ja Seija Heiskan lisäksi Helsingissä mukana olivat Marjaana Vihottula
ja kokousta seuraavana edustajana
Marja Syrilä. Marjaana oli ehdolla jä-

32

Marjaana Vihottula juhlisti valintaansa Sotilaskotiliiton hallitukseen. Kuva Päivi Perälä.

seneksi Sotilaskotiliiton hallitukseen
kausiksi 2013-2015. Hallitusehdokkaita oli kaikkiaan neljä, joista kaksi valittiin varsinaisiksi jäseniksi sekä
yksi varajäseneksi. Ehdokkaiden esittelykierroksen, äänestyksen ja ääntenlaskennan jälkeen tulos oli selvillä:
Marjaana Vihottula meni heittämällä läpi ja tuli valituksi Sotilaskotiliiton
hallituksen varsinaiseksi jäseneksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 20132015. Tämä valinta on historiallinen,
sillä koskaan aiemmin ei Säkylän sotilaskotiyhdistyksestä ole ollut edustajaa liiton hallituksessa. Sydämelliset
onnittelut Marjaanalle valinnan johdosta. Hienoa että pääset antamaan
asiantuntemustasi ja tarmoasi myös
liiton ja sitä kautta kaikkien sotilaskotien käyttöön.

Yhdistyksen syyskokous
Oma syyskokouksemme pidettiin sotilaskodin kerhohuoneessa
22.11.2012. Kokouksessa puheenjohtajan nuijaa kopisteli Eeva Luoto,
sihteerinä toimi Tuija Ryömä. Kaudella 2013 yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Marja Syrilä. Johtokunnasta olivat erovuorossa Marja Syrilä,
Pirjo Vaano ja Tarja Putko sekä varajäsenet Jenni Tanski ja Anne Haavisto. Pirjo Vaano ja Jenni Tanski eivät
olleet enää käytettävissä johtokuntatyöskentelyyn. Erovuoroisista jatkavat Marja Syrilä ja Tarja Putko. Anne
Haavisto jatkaa varsinaisena jäsenenä
ja uusiksi varajäseniksi valittiin Taina
Tuovinen ja Henna Ryömä. Onnittelut valituille!
Sotilaskotiliiton kevät- ja syyskokouksen virallisiksi kokousedustajiksi valittiin Airi Kuusisto, Anne Haavisto ja
Sirkka-Liisa Miettinen. Varaedustajiksi valittiin Hanna Tiukka, Katriina
Salmi, Soile Kopsa, Airi Starck, Seija
Sääski, Päivi Perälä, Tarja Putko, Päivi Seppä, Marja Syrilä ja Liisa Räsänen. Onnittelut myös valituille kokousedustajille.

Tulevalle vuodelle
Ensi vuoden toimintasuunnitelmaa laadittaessa taustalla muistutti tulostaan vahvasti viideskymmenes toimintavuosi. Ideoita napattiin
menneestä ja niistä otettiin mukaan
jotain nykypäivään. Suunnitteilla on
mm. naisten supertapaaminen, jolloin
kutsuttaisiin alueen muita naisyhdistyksiä vierailulle ja tutustumaan toimintaamme. Lisäksi varusmiehiä olisi
tarkoitus ”aktivoida” parillakin eri kilpailulla.
Sisartapahtumat tulevat olemaan
mukana edelleen kuukausittain. Tammikuussa aloitetaan toimintavuosi perinteisesti liikkuen. Kuntotalolla on luvassa 17.1.2013 kuntosali/
vesijuoksu klo. 18.00 alkaen. Helmikuussa on vuorossa hygieniakoulutus
13.2. ja kirjaston ystävänpäivätapahtuma 14.2. Maaliskuussa on yhdistyksen kevätkokous 21.3.2013.
Huhtikuuksi suunnitellaan järjestettäväksi sisarretkeä Niinisalon sotilaskotiin. Toukokuussa on yhdistyksen
50- vuotisjuhlat 25.5. ja seuraavana
päivänä sotilaskotiliiton kevätkokous. Kesäkuussa on perinteinen saunailta. Elokuun sisarretki tehdään
Tuusulanjärven rannalle 10.8.2013.
Syyskuussa tutustutaan frisbee golfiin
ja lokakuussa Kaino-vaatteisiin. Marraskuussa on yhdistyksen syyskokous
ja joulukuussa perinteinen puurojuhla musiikilla.
Tämän vuoden tapahtumat ovat jo
historiaa. Edessä on enää maagisena
päivänä 12.12.2012 vietettävä puurojuhla, jonka jälkeen saadaan nauttia
Satakunnan Sotilassoittokunnan joulukonsertista.
Suuret kiitokset kaikille sisarille ja
muille sotilaskodin ystäville menneestä vuodesta.
Rauhallista Joulua ja Onnekasta
vuotta 2013. Tehdään yhdessä Säkylän sotilaskotiyhdistyksen, sen pirteän
viisikymppisen, juhlavuodesta muistorikas!

Sotilaskoti
mukana
varusmiehiä
liikuttamassa
Teksti ja kuva: Martti Hiitti

Porin prikaatin fysioterapeutti Jussi Sihvonen ja
Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja
Marja Syrilä varuskunnan kuntosalilla. Takana
”voimisteluhäkki”, joka on loistava väline oman
kehon painolla tehtäviin harjoitteisiin. Telineellä
voimistelee varusmies Valtteri Keinänen.

S

äkylän Sotilaskotiyhdistys ry
on aktiivisesti mukana varusmiesten liikuttamisessa.
Sotilaskotiyhdistys lahjoittaa
vuosittain Porin prikaatin kuntotalolle erinäisiä tarvikkeita ja välineitä, esimerkiksi sisäpelikenkiä, kävelysauvoja
sekä suksia. Suurimpiin viimeaikaisiin lahjoituksiin kuuluvat kuntotalon
kuntosalille sekä myllypuron kentälle hankitut toiminnalliseen harjoitteluun suunnitellut telineet ja muut siihen liittyvät välineet, sekä myllypuron
kentältä löytyvät frisbeegolf-korit.
Kaikki edellämainitut välineet ovat
hankittu Sotilaskotiyhdistyksen vuonna 2011 antamasta suuresta 30 000
euron lahjoituksesta.
Samasta lahjoituksesta hankitut futsal-maalit mahdollistivat Varusmies-

toimikunnan järjestämän futsal-kerhon uudelleenaloittamisen. Tämä
osoittaa osaltaan Sotilaskotiyhdistyksen tekemien lahjoitusten tärkeyden,
joista ovat erittäin kiitollisia niin kuntotalon väki, kuin varusmiehet.
Sotilaskotiyhdistyksen antamat lahjoitukset eivät kuulu liikuntasektorin
vuosibudjettiin, vaan ovat mukava ja
toivottu lisä puolustusvoimien eläessä
taloudellisesti tiukkoja aikoja.
- Jokainen liikunta-alalle ja varusmiesten liikuttamiseen saatu sentti
on aina todella iso asia ja olemme siitä tosi kiitollisia sotilaskodille. Heidän
rahansa ovat menneet todella hyvään
tarkoitukseen, sanoo Porin prikaatissa
fysioterapeuttina työskentelevä Jussi
Sihvonen.

Vinkit mahdollisista tarpeista sotilaskotiyhdistykselle antaa kuntotalon
liikuntasektori, joka kartoittaa liikuntavälineitä ja - tarvikkeita jatkuvasti.
Sotilaskotiyhdistys tekee välinelahjoituksia pääsääntöisesti joka helmikuussa vuosipäivälahjana, mutta budjetin
salliessa lahjoituksia saatetaan tehdä
vuoden aikana useampiakin.
Sotilaskotiyhdistyksen runsaat lahjoitukset ovat mahdollistaneet liikuntakoulutuksen ja varusmiesliikunnan
tehokkaan monipuolistamisen. Varsinkin kovassa nosteessa olevat frisbeegolf, toiminnallinen harjoittelu sekä futsal ovat olleet erittäin suosittuja
varusmiesten keskuudessa.
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Arvoisa jäsenlehtemme lukija

Y

ksi
30-vuotisen
sodan
merkittävä taistelu käytiin Wittstockissa, Berliinistä luoteeseen 4-5.10.1636.
Ensimmäisen päivän iltana sotaonni
kääntyi ruotsalaisten voitoksi ja pitkitti sotaa 12 vuotta. Taisteluun osallistui
yli 40.000 miestä, runsas kolmasosa
kaatui. Muutamia vuosia sitten rakennustöiden yhteydessä paljastuneesta joukkohaudasta on löytynyt myös
kolmen suomalaisen jalkaväkimiehen
jäännökset. Ihmisen luusto kertoo hänen elämästään; esimerkiksi hammaskiven isotoopeista voidaan päätellä,
millaista viljaa henkilö on syönyt.
Tätä sotaa kävivät huonokuntoiset
ja sairaat miehet. Sotilaista yhdeksän
kymmenestä kuoli tauteihin, vain joka kymmenes taistelussa. Yksi suomalaisista, 23-25 vuotias ja 166 sentin mittainen muskettimies oli kotoisin
Varsinais-Suomesta ja palveli marsalkka Alexander Leslein rykmentissä. Ruodusta väenotolla värvätty
nuorukainen oli ollut ehkä renkipoika, joka sairasti lapsena riisitautia,
kärsi hammastulehduksesta ja sääressä oli krooninen luukalvontulehdus.
Kallossa oleva painauma kertoo hänen saaneen iskun päähänsä. Hän ei
kuulunut useimpien suomalaisten tapaan linnoitusjoukkoihin, joten sota
oli hänelle marssimisen lisäksi jatkuvia
harjoituksia. Musketin käyttämiseen
kuului 43 taitoa, minkä lisäksi oli opittava taistelemaan miekalla mies mies-

34

tä vastaan ja tunnistettava rumpalin ja
trumpetin signaalit.
Tämän päivän varusmies on onnekkaampi ainakin siinä suhteessa, että
terveys ja elämisen taso ovat kohentuneet. Myös riski kuolla taistelussa
on todellinen lähinnä kriisinhallintatehtävissä toimivilla sotilailla.
Kiltamme tarkoitus on vastaisuudessakin vaalia Porin Rykmentin ja
sen seuraajajoukko-osastojen perinteitä. Vanha totuus on, että jos emme tiedä, mistä olemme tulossa, emme myöskään näe, mihin olemme
menossa. Olemme kuitenkin myös
joukko-osastokilta, jonka tehtävänä
on edistää palveluksessa olevien varusmiesten, reserviläisten ja rotaatioissa toimivien asemaa ja oloja sekä
ylläpitää yhteyksiä rekrytointialueen
väestöön ja Porin jääkäriprikaatin reserviläisiin. Pyrimme aktiivisesti neuvomaan ja ohjaamaan asevelvollisia
ja vapaaehtoisena varusmiespalvelukseen tulevia jo ennen palveluksen alkua.
Kun Porin prikaatista vuoden 2015
alusta tulee maamme suurin varusmiehiä kouluttava joukko-osasto, joka toimii useilla paikkakunnilla ja
antaa monipuolista maavoimien koulutusta, tulee myös joukko-osastokillan mukautua muutoksiin ja siihen,
että rekrytointialue laajenee. Tästä
syystä Killan hallitus on käynnistänyt
toimet sääntöjemme muuttamisesta
ensi toukokuun vuosikokouksessa.

Kiltamme sai 14.4.2012 Maanpuolustuskiltojen liiton Vuoden Kilta-tunnustuksen 1. kunniamaininnan
eli toisen sijan 84 killan viime vuoden
toimintaa koskevassa vertailussa. Varsinais-Suomen Kiltapiiri nimesi lisäksi
Loimaan alueosaston alueensa Vuoden Killaksi 2012. Saimme Maanpuolustuskiltojen liitolta myös Vuoden internetsivut 2012-tunnustuksen, joka
on pääasiassa rahastonhoitajamme
Eino Järvisen ansiota.
Killan
kesäjuhlassa
19.5.2012
saimme kuulla eksoottisen ja ajankohtaisen juhlapuheen, jonka piti valtuuskuntamme jäsen, Suomen
Afganistanin suurlähettiläs Pauli Järvenpää. Tuomaanpuiston Porilaiskonsertissa 13.6.2012 soitti Satakunnan
Sotilassoittokunta ja yleisöä oli runsaasti seuraamassa. Nelipäiväisessä
Okra-näyttelyssä heinäkuun alussa
Oripäässä Kiltamme edusti kunniakkaasti Porilaisia. Saimme loimaalaisten
Seppo Yli-Nissilän ja Markku Nummijoen ansiosta näyttelystä 60 uutta jäsentä. Kun jäsenhankintaa jatkettiin kesän ja syksyn mittaan samojen
henkilöiden toimesta, oli Kiltamme jäsenluettelossa parhaimmillaan 1207
jäsentä, mikä on suurin määrä tähän
mennessä.
Killan toiminta on muuten jatkunut
vakiintuneissa uomissa Laurilan lavatansseineen, Porilaismetsikön kunnostuksineen Ruissalossa ja monine
kokouksineen,
varusmiesinfoineen
sekä retkeilyineen mm. Tammelan varikolle. Rauman seudun kiltalaiset kävivät vieraanamme Huovinrinteellä
10.10.2012 ja mielenkiintoinen ohjelma keräsi paikalle 60 kiltalaista.
Kiitän kaikkia aktiivisia kiltalaisia panoksestanne Porilaisten hyväksi. Lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä Porin
prikaatin komentajalle, eversti Juha
Pyyköselle. Monet muutkin Porin prikaatissa palvelevat henkilöt ovat tukeneet Killan toimintaa kiitoksen arvoisesti. Vielä haluan kiittää Säkylän
ja Turun Sotilaskotiyhdistyksiä, varuskuntakerhojen emäntiä ja Porilainenlehden toimituskuntaa. Kiitos myös
valtuuskuntamme puheenjohtajalle,
kauppaneuvos Arto Arvoselle ja valtuuskunnan jäsenille.
Toivotan kaikille lukijoille hyvää joulun aikaa ja onnellista vuotta 2013.
Timo Mäki
Porin Rykmentin-Porin Prikaatin
Kilta ry:n puheenjohtaja

Iskiaskipu nujertuu kävellen -

Kiltalainen kuntoilee
huviksi ja hyödyksi!

P

unkalaitumelainen kirvesmies
ja reservin ylikersantti Esko Keto, 59, viljelee sangen monipuolisesti liikuntaa huviksi ja hyödykseen - kuten kunnon maalaismiehen
kuuluukin!
Esko on kärsinyt iskiasvaivasta eli
selkäkivusta, joka aiheutuu mm. välilevyn pullistuman tuottamasta selkäydinhermon ärsyyntymisestä ja heijastuu alaraajakipuina.
- Minä en tässä iässä lähde puukotettavaksi enkä halua käyttää mitään
konservatiivista hoitoa eli vuodelepoa ja kipulääkitystä. Minun itsehoitolääkkeeni tähän vaivaan on kävely
rauhalliseen tahtiin. Useimmiten lii-

Teksti ja kuva: Kari Nummila

kun metsässä ja ylipäätään luonnossa.
Metsä on suomalaisen turvapaikka ja
siellä oleskelu rauhoittaa jo sinänsä ihmismieltä, Esko selvittää.
Eskolle ovat tärkeitä ”huvi ja hyöty” - liikunnassa luonnonantimet niin
riista, sienet ja metsämarjat maalla
kuin vesilläkin eli läheisellä Vehkajärvellä, josta nousee kalaa ja rapuja.
- Jo ihan 7-vuotiaana pikkunöösinä aloitin metsästyksen ja 10-vuotiaana menin jo oravajahtiin. Aika monen lajin metsästystä olen harrastanut
turkiseläimistä ja linnuista peuroihin
ja hirviin saakka. Olen ollut mukana
myös tosi pitkään Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen riistakolmio-

laskennoissa, joissa kertyy jalan paljon
kilometrejä.
Kirvesmiehelle tulee helposti kaularankaongelmia, kun joutuu kurottelemaan usein ylöspäin. Eskokin joutui
vuosia sitten tämän vaivan takia leikkaukseen.

Hirvi käveli passipaikalle
- Fysioterapeutti neuvoi, että pitää
kyllä liikkua mutta verkkaiseen tahtiin eikä saa hyppiä ojien yli toipumisaikana, eikä varsinkaan ampua järeillä
ruutiaseilla, sillä niiden rekyyli hetkauttaa vahingollisesti kroppaa. Menin aika pian hirvijahtiin ja passiin tuli sopiva hirvi. Täytyi vaan malttaa ja
pitää liipaisinsormi kurissa. No, myöhemmin hankin puoliautomaattikiväärin, jonka mekanismi puolittaa rekyylipotkun.
Metsästys on koko perheen harrastus eli metsällä käyvät myös vaimo ja kolme tytärtä. Talossa asustaa
myös kolme suomenajokoiraa, joiden
kanssa ollaan paljon liikkeellä sesonkiaikaan ja muulloin niitä viedään kuntolenkille. Esko palveli Porin Prikaatin
Panssarintorjuntakomppaniassa niin
hyvin, että mies ei ehtinyt pitää kaikkia kuntoisuuslomiaan. Tie aukeni Reserviupseerikouluun, mutta hän luopui paikastaan ja tilalle meni hänen
aseveljensä, jolle RUK oli tulevan ammatin kannalta tärkeä asia.
- Viihdyin armeijassa ja jossain vaiheessa harkitsin itsekin sotilasuraa.
Reservissäkin on voinut tehdä
maanpuolustustyötä. Esko on ikämiehenäkin mukana runko-osaltaan
neljän varttuneen miehen ”huru”
-osastossa, joka voi tarvittaessa ohjata liikennettä, tehdä varasto-osaston
hommia Raasissa tai Säkylässä niin
Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle
kuin Puolustusvoimille. Tämä porukka voi toimia joustavasti mm. hankkimalla varusteita harjoitusjoukolle ennen ja jälkeen harjoituksen.
Esko Keto hoitaa iskiasvaivaansa
mm. metsästämällä.
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Tarmo Ahtia on vaikea luonnehtia vanhukseksi, sillä niin
hyväkuntoinen sekä mieleltään
virkeä ja asenteeltaan positiivinen herrasmies hän on 97-vuotiaanakin. Nuorten maanpuolustushengen lujittaminen on
yksi hänen päämääränsä.

Kiltamme ikäpresidentti Tarmo Ahti, 97

Kahdeksana vuotena
armeijan harmaissa
Teksti ja kuvat: Kari Nummila

P
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orin Rykmentin - Porin Prikaatin killan Loimaan alueosaston
ensimmäiseen yhteiseen jouluateriatapaamiseen Suomen maatalousmuseo Sarassa Loimaalla osallistui
yli 70 henkeä, joiden joukossa nähtiin
myös killan ikäpresidentti Tarmo Ahti, 97, maanviljelijä ja ylikersantti Koskelta.
Hän voisi uskottavasti kertoa tuntemattomalle täyttäneensä äskettäin 70
vuotta. Tämä fyysisesti ja henkisesti
ikäisekseen poikkeuksellinen pirteä ja
hyväkuntoinen kunniakansalainen ja
veteraani hämmästytti muistillaan ja
vireydellään, kun hän juhlan loputtua
intoutui laulamaan pitkän sota-ajan
laulun ja lausui myös mittavan runon
”kuin vettä vaan”.
- Ovatpahan jääneet vaan mieleeni. Tämä monisäkeistöinen runo piti
osata kakistelematta, jos mieli lomalle aliupseerikoulusta. Meillä oli siellä
Heikkilässä pidetyllä aliupseerikoulun
kurssilla joukkueenjohtajana luutnantti Matti Kuiri, joka oli vähän vakavamielinen toisin kuin häntä tun-

netumpi ja huumoriakin aika paljon
viljellyt veljensä Auno Kuiri, jääkäriupseereita kumpikin.
Ahdin puheessa vilisee paljon tunnettuja Porilaisia kuten esimerkiksi jääkäriupseeri, silloinen majuri
Yrjö Nahi, joka toimi aliupseerikoulun johtajana. Tuttu nimi hänelle on
myös jääkäriupseeri ja Porilainen Viljo
”Puujalka” Laakso: Loimaan seudun
miesten pataljoonakomentaja Talvija Jatkosodassa, JR13 ja JR35/III, joka menetti toisen säärensä astumalla miinaan Jatkosodassa. Menetyksen
korvasi puujalka, mutta hänen tahtinsa ei siitä hidastunut. Vieras ei huomannut asiaa.
- Kyllä minulta usein kysytään, mikä on rautaisen kuntoni salaisuus. Vähän leikillisesti vastaan, että kunto on
rautainen, kun ”ryssä raudoitti” minut saadessani sodassa kranaatinsirpaleita reisiini ja yhden päähänikin,
Ahti toteaa.
Ahdin näköaisti ei ole enää ihan
skarppi. Hän on ollut ja on silti yhä innokas tanssija, jota naisväki hakee nyt

parketille. Näön heikkenemisen takia tämä kuntolaji sujuu entistä vähän rauhallisemmassa tahdissa. Hän
palveli isänmaata ase kädessä peräti
kahdeksana vuotena, sillä hän aloitti
Turun kasarmilla ”vakinaisen väen”v.
1937 ja kotiutui v. 1938 lähteäkseen sitten sotatielle v. 1939 palaten
1944 syksyllä reserviin. Vielä tämän
jälkeenkin hän puolusti maatamme
osallistumalla Jatkosodan jälkeen asekätkentään, mikä myöhemmin vaikutti osaltaan Stalinin päätökseen
luopua sitkeästi itsenäisyydestään ja
vapaudestaan kiinni pitävän Suomen
valloitusyrityksestä.
Ahti korostaa sitä, että isänmaan
vapaustaistelussa olivat tärkeitä niin
etulinjan kuolemaa silmiin katsovat
taistelijat kuin takalinjan ja kotirintaman joukot, sillä ilman huoltoa ei kauan taistella. Hän muistelee hyvällä sellaisia päälliköitä, jotka keskustelivat
ennen päätöksentekoa jopa rivimiestä myöden. Hän muistaa Mannerheimin kirjoittaneen, että mitä hän olisi
tehnyt alaisilla, jotka olisivat olleet aina yhtä mieltä hänen kanssaan eivätkä kyseenalaista asioita.
Everstiluutnantti Joni Lindeman
kertoi esitystään erinomaisesti kuvamateriaalillaan havainnollistaen Afganistanin operaatiosta, jossa hän
palveli 10 kk Suomen joukon komentajana. Lindeman tempaisi hienosti
kuulijat mukaansa eloisalla kerronnallaan, josta kävi kyllä selväksi tehtävän
vaikeus ja vaarallisuus.
Yleisön yhdessä puheenvuorossa
korostettiin sitä, että Suomi on rauhanturvaamisen suurvalta, joka lähti mukaan Suezin kriisin selvittämiseen 450 miehen voimin v. 1956, kun

Suomi oli hyväksytty YK:n jäseneksi v.
1955. Rauhallisten olojen vakiinnuttaminen on se kivijalka, jonka päälle
vasta voidaan ryhtyä rakentamaan riitojen repimän maan tulevaisuutta. Se
on siis perustavaa laatua oleva kehitysapua, jossa toisaalta sotilaamme
saavat arvokkaita kokemuksia ja ovat
saavuttaneet maailmalla suurta arvonantoa. Suomea voi siis puolustaa
maailmallakin rauhoittamalla kriisipesäkkeitä!
Lindeman totesi, että tällainen ulkomaanpalvelus jos mikä opettaa kävijälleen hyvin konkreettisesti, kuinka
hyvä isänmaamme Suomi oikeasti on.
Veljes- ja sisaraterialla yleisö sai kuulla harmonikansoittoa. Matti Merta oli
valinnut illan ohjelmistoonsa muistoja ja tunteita herättäviä, viime sotien
ajan sävellyksiä kuten Äänisen aallot.
Everstiluutnantti Joni Lindeman
tuli porilaishengessä Loimaalle puhumaan rauhanturvaamistöistä Afganistanista. Hän puhui
innostuneesti ja asiantuntevasti
saaden yleisön mukaan havainnollistaen esitystään mielenkiintoisella kuva-aineistolla. Joni
sai loimaalaisilta kiltasolmion
ja kaiken varalta hirvipaistia sisältävän säilykepurkin, jossa on
parasta ennen päivä 11/2017.
Se on nyt Jonin reissurepussa
valmiina.

Kiltalaisten yhteisellä jouluaterialla oli heti hyvä menestys, kun Sarka -museon ruokasali täyttyi ruokailijoista.
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Turun Sanomista ajattelemisen aihetta.
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Aliupseerikurssi 2/12:n
ryhmänjohtajat!

O

nnittelen teitä aliupseerikurssin menestyksellisestä suorittamisesta.
Tiukka ja kiivastahtinen koulutus on
antanut teille hyvät perustiedot ja -taidot ryhmän tai partion johtamiseen.
Seuraavaksi käynnistyy varusmiesaikanne mielenkiintoisin ja opettavaisin
vaihe, jossa harjaannutte johtajana ja
kouluttajana. Näissä tehtävissä olette
ryhmänjohtajina keskeisesti vaikuttamassa joukkonne palvelusmotivaation ja ammattitaidon tasoon, jokaisena päivänä.
”Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan
oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän
neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan
heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.”
Edellä olevan olette vannoneet sotilasvalassanne. Ote sisältää juuri nii-

tä asioita, joista tunnistamme hyvän
johtajan: oikeudenmukaisuus, alaisista huolehtiminen, toimiminen joukkonsa esitaistelijana.
Johtajuuteen sisältyy kulloisenkin
tehtävän suorittamisen edellyttämä
määrä esimiesvaltaa, mutta myös esimiesvastuuta. Johtajina vastaatte tietenkin annettujen tehtävien suorittamisesta. Tämän lisäksi teille annetaan
luonteeltaan pysyvää vastuuta joukkonne hyvinvoinnista. Teihin kohdistuu näin ollen monenlaisia odotuksia
ja toiveita. Tulette huomaamaan, että alaistenne ohella myös omat esimiehenne asettavat teille kovia vaatimuksia. Näistä vastuista nuorelle
esimiehelle vaikeinta lienee omaksua
roolia alaisesta huolehtimisessa, sillä
olettehan alaistenne kanssa samassa
elämänvaiheessa. Alaisten hyvinvoinnista huolehtimiseen on siis syytä kiinnittää erityistä huomiota.
Porin prikaati kouluttaa varusmiehistä valmiita sotakelpoisia joukkoja.
Niinpä tekin toimitte pääsääntöisesti omissa sodan ajan kokoonpanoissa.

Rauhan ajan esimiehenne ja alaisenne
ovat niitä aseveljiä ja -sisaria, joiden
kanssa te lähdette puolustamaan tätä maata, jos tilanne niin vaatii. Sodan
armottomissa oloissa joukon kiinteys
ja sen jäsenten keskinäinen luottamus
ovat erittäin merkittäviä asioita. Teistä jokainen on osallisena rakentamassa tuota kiinteyttä ja luottamusta, jokaisena päivänä.
Pohtikaa ja työskennelkää sen
eteen, että teidät muistetaan ryhmänjohtajana, joka kykeni ylittämään
alaistensa ja esimiestensä odotukset. ”Tämän johtajan joukossa haluan puolustaa isänmaatani” on suurin
tunnustus ja luottamuksen osoitus,
mitä alaisiltanne voitte saada.
Näillä ohjeilla toivotan teille onnistunutta johtajakautta tärkeissä tehtävissänne!
Eversti Juha Pyykönen
Prikaatin komentaja
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Victorinox SwissTool
3.0323.3CN on Suomen
Puolustusvoimien käyttämä
monitoimityökalu.
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3.0323.3CN SwissTool/
Suomen Puolustusvoimat
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asiakaspaikkaa.
Tervetuloa Säkylän Sotilaskotiin!

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

