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Ajattelemisen 
aiheita!

Lue missä ja miten haluat
Turun Sanomat on perinteinen paperinen lukupaketti kotiin kannettuna. Ota verkossa osoit-

teeksi ts.fi  ja näet päivän kiinnostavimmat uutiset ja keskustelut. TS Digilehteä luet tietokoneella, 
iPadilla tai iPhonella. TS mobiili täydentää aamun uutispakettia. Lue m.ts.fi  pitkin päivää.

Omat raha-asiat hallussa
Omalla S-kanavalla voit seurata omia bonusostoksia ja miten 
tekemäsi ostokset vaikuttavat bonusprosenttiisi. S-Pankin 
verkkopankki on helppokäyttöinen palvelu, jossa hoidat kaikki 
päivittäiset raha-asiasi. S-mobiilista näet bonustiedot ja voit 
hoitaa pankkiasioitasi helposti puhelimella.  
 
Säästöä hyvillä eduilla 
Uusimmat edut löydät S-kanavalta ja Omalta S-kanavalta vielä 
lisää. Edut ovat mukanasi S-mobiilissa – palvelun käyttäjille on 
tarjolla huippuhyviä etuja, jotka saat vain S-mobiilista!  
 
Uutiset ja edut osoitteessa S-kanava.fi/satakunta

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

Olivatpa ostosi pienet tai suuret, asiakasomistajuus kannattaa joka päivä.

Ellet vielä ole asiakasomistaja, nyt kannattaa liittyä! Teet sen helposti 
vaikkapa lähimmässä toimipaikassa tai netissä osoitteessa S-kanava.fi.

SSO
SUUR-SEUDUN
OSUUSKAUPPA

Sinisellä 
siivellä
Säkylässä luonto menee 
edelle. Koko yhteisö on esi
merkiksi sitoutunut alueella  
viihtyvien harvinaisuuksien, 
ruususiipisirkan ja harju
sinisiiven, suojelemiseen.  

Mikä on sinun syysi viihtyä? 
www.sakyla.fi
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Entinen porilaislehden päätoi-
mittaja ja prikaatin esikunta-
päällikkö eversti Mikael Feldt 
siirtyi marraskuun alussa Ty-

kistöprikaatin komentajaksi. Välitet-
täköön näin porilaislehdenkin vä-
lityksellä onnentoivotukset uuteen 
hienoon tehtävään!

Astuin aikanaan palvelukseen Porin 
prikaatiin kesällä 1986, silloiseen 4. 
Jääkärikomppaniaan. Paluuseen on-
kin vierähtänyt 27 vuotta, ennen kuin 
marraskuun alussa otin vastaan esi-
kuntapäällikön tehtävät. Tässä välissä 
poikanikin on jo ehtinyt suorittaa pal-
veluksensa prikaatissa. Paluu Huovin-
rinteelle on ollut ajatuksia herättävää. 
Puhummehan tietenkin aivan erilai-
sesta prikaatista ja toimintaympäris-
töstä kuin lähes 30 vuotta sitten. 

Vuosi 2014 on Porin prikaatil-
le merkittävä ja haastava. Vuonna 
2014 käynnistyy muutosjakso, joka 
kestää seurannaisvaikutuksineen to-
dennäköisesti useita vuosia. Prikaa-
tin on kyettävä toteuttamaan perus-
tehtäviänsä sekä valmisteltava ja osin 
jo käynnistettävä käsketyt muutokset 
prikaatin toiminnassa. Kaikki suunnit-
teluperusteet ja tarvittavat päätökset 
eivät välttämättä ole ajoissa käytössä. 
Muutoksista ja epävarmuustekijöis-
tä huolimatta asevelvollisten ja hen-

kilöstön koulutus sekä kriisinhallinta-
operaatioiden koulutus, johtaminen ja 
tukeminen on kyettävä toteuttamaan 
laadun kärsimättä. 

Nähdäkseni Porin prikaatilla on 
monta menestystekijää. Nostan näis-
tä esiin kolme. 

Ensimmäinen on koulutuksen ja ko-
kemuksen kiinteä yhteys. Kansain-
välisen ja kansallisen toiminnan raja-
pintoja on turha asetella, vaan laatu 
näkyy kautta linjan. Erityisesti krii-
sinhallintaoperaatiot asettavat vaati-
muksia toiminnallemme. Työstämme 
arkitodellisuutta, ja sen kautta saam-
me myös arvokasta palautetta.

Toinen tukijalka ovat yhteistoimin-
taosapuolet. Kilta, tukisäätiö ja kunta 
ovat esimerkkejä vahvoista tukiraken-
teista, joissa porilaisten on helppo toi-
mia. Kolmas tekijä ovat perinteet. His-
toriansa tunteva ja arvostava joukko 
on henkisesti vahva. Historiaan ja pe-
rinteisiin kuuluvat väistämättä myös 
muutokset. 

Mutta olen havainnut ilmassa myös 
hieman murhetta ja vaivaakin. Epätie-
toisuus lähitulevaisuuden ratkaisuista 
ja päätösten puuttuminen luovat ai-
na haastavan tilanteen työntekijöille 
ja esimiehille. Meitä kaikkia varmaan-
kin pohdituttaa henkilökohtaisten asi-
oiden lisäksi kysymys siitä, rakentuu-

ko uusi joukko toiminnan edellytysten 
mukaisesti. Kitka ja epävarmuus vai-
kuttavat suoraan jaksamiseen. Tässä 
me voimme kaikki olla toistemme tu-
kena. Prikaati tekee kaikkensa riittävi-
en toimintaedellytysten eteen.

Puolustusvoimauudistuksessa on 
kysymys osin suuruuden ekonomias-
ta. Koko ei kuitenkaan pelkästään rii-
tä. Kustannustehokkuuden näkökul-
masta tarvitsemme varmasti suuria 
prikaateja, mutta laadun takaamisek-
si tulevaisuudessa tarvitsemme erityi-
sesti hyviä prikaateja. Moni asia muut-
tuu, mutta perusasiat eivät. Meiltä 
odotetaan edelleen vahvaa otetta 
koulutukseen, hyvää johtamista ja tu-
kea operaatioiden suuntaan sekä toi-
mivaa vuorovaikutusta yhteistyöosa-
puolien kanssa. Vuosi 2014 merkitsee 
murrosta ja työkuormaa, mutta silti 
olisi kovin optimistista odottaa että 1. 
tammikuuta 2015 olisi valmista. Mei-
dän on yritettävä nähdä yli vuoden 
2015, ehkäpä jopa vuoteen 2017. 
Riittävän pitkällä perspektiivillä mo-
ni asia saattaa näyttää selkeämmältä.

Hyvää ja rauhallista Joulua sekä 
menestystä vuodelle 2014!

Everstiluutnantti Janne Jaakkola

Hyvät lukijat
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Porilaisen  päiväkirja

Porin prikaatiin siirtyneet

Reservistä:
Sotilaspastori 
Antero Aaltonen .............15.10.2013
Tiedottaja 
Laura Valli .......................21.10.2013
Insinööri 
Mika Kähkönen ................1.11.2013
Kersantti 
Tuomas Jalonen ..............19.11.2013

Pääesikunnasta
Everstiluutnantti 
Janne Jaakkola ..................1.11.2013

Saaristomeren 
Meripuolustusalueelta
Ylikersantti 
Juha Mänty ......................1.12.2013

Porin prikaatista siirtyneet

Tykistöprikaatiin
Eversti Mikael Feldt ...........1.11.2013

Uudenmaan prikaatiin
Luutnantti
Johannes Klevdal ..............1.12.2013

Reserviin
Kersantti 
Pauli Pitkäkoski ...............1.111.2013
Kersantti 
Teemu Korpiaho .............12.11.2013
Kersantti 
Eemeli Romakkaniemi .....19.11.2013
Ylikersantti 
Petri Hakonen .................21.11.2013

Ylennykset 6.12.2013

Kapteeniksi: 
yliluutnantti Jani Sakari Hurri
yliluutnantti Atte Tapani Kaleva
yliluutnantti Juha Petteri Kauppinen
yliluutnantti
Ilkka Tapio Mäki-Ullakko
yliluutnantti 
Marko Juho Kalevi Saarela
yliluutnantti Jari-Pekka Mustonen
yliluutnantti Arto Juhani Rajala

Yliluutnantiksi: 
luutnantti Ismo Tapani Merta

Ylivääpeliksi:
vääpeli Esa Tapio Pohjolainen

Vääpeliksi:
ylikersantti Heikki Ilmari Tyrväinen

Ylikersantiksi:
kersantti Kimmo Kalevi Kylmälä
kersantti Antti Rainer Niemi
kersantti Juuso Jalmari Rauhanen
kersantti Aleksi Mikael Viikinkoski

Palvelusarvo

Vääpeli:
ylikersantti Kaarlo Akseli Koskela 

Ylikersantti:
kersantti Teemu Juhani Rissanen

Porin prikaatin henkilöstöä 
reservissä:

Luutnantiksi:
vänrikki Jarkko Petteri Huovila
vänrikki Mikko Tapio Rauhala
vänrikki Janne Heikki Tapani Uoti
aliluutnantti Tiina Vilhelmiina Laakso-
nen

Ylikersantiksi:
kersantti Timo Tapio Randell

Kersantiksi:
alikersantti Jami Jussi Oskari Pakula

Reserviläisten ja kantahenkilö-
kunnan ylentämistilaisuus 

varuskunnan upseerikerholla.



Kansakuntamme on juuri nyt 
kulkemassa kohti joulua. Toi-
nen touhuaa niitä näitä tur-
han kiireisenä ja toista vie 

eteenpäin rauhallisuus ja syvälliset 
ajatukset. Tämä jokavuotinen juh-
la herättää meissä ajatuksia laidasta 
laitaan. Se mitä joulu kohdallamme 
merkitsee, on tietysti henkilökohtai-
nen asia ja siksi asenteemme jouluun 
vaihtelevat. Ehkä suurin tekijä, joka 
vaikuttaa meidän joulunviettotapoi-
hin liittyy lapsuuden joulun kokemuk-
siin ja siihen tunneilmastoon, jossa 
jouluja vietettiin. 

Yksinkertaistaen voi todeta, että 
joko tulit aikoinaan nähdyksi oma-
na itsenäsi tai sitten et. On aina suuri 
loukkaus ihmisyyttä kohtaan, jos em-
me saa osaksemme huomiota, jokai-
sen kaipaamaa välittämisentunnetta. 
Lapselle on keskeistä saada olla esil-
lä omana itsenään omine tarpeineen 
ja kysymyksineen. On ymmärrettä-
vää ja luonnollista, että joulun aikana 
perheessä esiintyy aitoa kilpailua van-
hempien huomiosta. Sisarusparvessa 
kun kaikki haluavat tulla yhtä aikaa 
nähdyksi ja kuulluksi. Joskus lapset 
vertailevat lahjojaan keskenään. Joku 
jopa laskee lahjojen lukumäärän hy-
väksynnän saavuttamiseksi. 

Hyvä tahto ja 
hiljentyminen

1960 -luvun jouluissa oli arvokas 
tunnelma. Vasta tapaninpäivänä ja 
silloinkin mieluusti vasta iltapuolel-
la sai mennä luistelemaan tai kave-
reiden luo kylään ja tutustua heidän 
saamiinsa lahjoihin. Ja sitä lankapuhe-
lintakin käytettiin harkitusti. Saatettiin 
korkeintaan soittaa vanhemmille ja si-
saruksille. 

Kiitettiin joulupukkia tämän ante-
liaisuudesta. TV-kanaviakin oli tuol-
loin vain kaksi, kesäkuukausi vain TV 
1!

Elämä ympärillämme muuttuu. On 
ehkä väärin sanoa sen muuttuvan ns. 
huonompaan suuntaan, sillä kuka sen 

määrittelee. Jouluaika tarjoaa meil-
le mahdollisuuden hiljentymiseen, ai-
toon rauhoittumiseen. Se voi alkaa jo 
muutama päivä ennen joulurauhan 
julistusta. Sanonta ”En ole koskaan 
ollut niin vanha kuin tänä jouluna” 
pitää paikkansa. Nyt saan vetäytyä 
kaikesta kiireestä rakentavaan yksi-
näisyyteen, hälinästä ja kännyköiden 
pirinästä hiljaisuuteen. Se on asia, jo-
ka ei maksa mitään, mutta kuitenkin 
se näyttää olevan vain harvojen herk-
kua.

Joulun aika on kuin iso kori tavaraa. 
Tänään haluan valita tuosta korista 
yhden asian ja se on hyvä tahto. Ihmi-
nen, joka itse voi hyvin ajattelee myös 
toisista ihmisistä usein myönteisesti. 
On iloinen, tyytyväinen ja tuntee it-
sensä vapaaksi. Voit antaa itsellesi hy-
vän joululahjan; Ajattele itseäsi. Käsi-
tys, joka sinulla itsestäsi on, on usein 
toisten tekemä. Nyt aikuisena voit itse 
määritellä itsesi, sillä siihen sinulle on 
oikeus ja jopa velvollisuus.

Hiljaisuus ja toisen 
kohtaaminen

Elämä alkaa hiljaisuudessa ja se 
myös päättyy usein äärettömään hil-
jaisuuteen. Kaikki oleelliset asiat ih-
miselämässä ja ihmisten välillä ovat 
hiljaisuuden asioita. Ja vasta hiljaisuu-
den äärellä ihmiset kohtaavat toisensa 
ja vain sitä kautta syntyy tavoiteltu hy-
vä olotila. Tärkeimmät asiat elämässä 
ovat hiljaisuuden asioita. Hiljaisuuden 
kokeminen voi vapauttaa sinut tois-
ten mielipiteistä elämään enemmän 
omaa elämääsi ja silloin olet jo löy-
tänyt itsellesi vapauden. Tarkemmin 
ajateltuna elämässä on kysymys sisäi-
sestä olotilasta ja siksi ihminen on jo-
ko sisäisesti tai ulkoisesti ohjattu. Tie 
sisäiseen olotilaan käy omien arvojen 
pohtimisen ja siihen oleellisesti kuulu-
vien hyvien keskustelujen kautta. Sil-
lä vain jaettu elämä on hyvää elämää. 

 Joulun lahja on toisten aito koh-
taaminen. Se tapahtuu kohdallamme 
niin, että ensin on tultava sinuiksi it-
sensä kanssa. Itsensä hyväksyminen 
sellaisina kuin me olemme mahdollis-
taa myös toisten hyväksymisen.

Toivon Sinulle hyvää ja mielekästä 
jouluaikaa ja uutta vuotta 2014!

Joulun sanoma
Teksti: Antero Aaltonen Kuva: Lassi Saarinen

”Nähdyksi 
omana 
itsenään”
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Porin prikaati ja Säkylän kun-
ta ovat jo usean vuoden ajan 
yhdessä järjestäneet ”Itsenäi-
syyden juhlan”, johon on kut-

suttu oman henkilöstön lisäksi suuri 
joukko yhteistyötahojen edustajia niin 
Satakunnasta kuin Varsinais-Suomes-
ta. Noin 300 henkeä oli noudattanut 
kutsua ja juhlisti Suomen 96. itsenäi-
syyspäivää. Illan kunniavieraina olivat 
sotiemme veteraanit.

Porin prikaatin komentaja Juha 
Pyykönen sanoi tervehdyspuhees-
saan, että Suomen itsenäisyys ei ole 
itsestäänselvyys tänäänkään. 

- Sitä on oltava valmis varjelemaan, 
puolustamaan. Puolustaminen voi-
daan tehdä monin tavoin, esimerkik-
si pitämällä yhteiskuntamme toimiva-
na ja ehyenä. Käytännössä tämän voi 
tehdä pitämällä toisistamme ja yhtei-
söstämme hyvää huolta - päivittäin. 
Vahva, tunnistettava yhteisöllisyys 

Itsenäisyyttä juhlittiin 
iloisesti   
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

antaa meille turvallisuuden tunnetta. 
Turvallinen ja toimiva yhteisö ehkäi-
see ennalta ongelmia ja auttaa mei-
tä löytämään uudenlaisia ratkaisuja. 
Tässä voimme olla jokainen mukana. 

Eversti Pyykönen totesi puheensa 
lopuksi, että suomalaiset katsovat It-
senäisyyden olevan vakava ja totinen 
asia - myös juhlittaessa. 

- Rohkenen silti toivoa, että tänään 
meille kaikille sopisi juhlan tyylilajik-
si ”iloisesti”. Huomenna jatkamme 
juhlimalla ja kunnioittamalla sotiem-
me veteraaneja, rintamalla ja koti-
rintamalla palvelleita miehiä ja nai-
sia, sekä sodanjälkeisen Suomen 
jälleenrakentajia. Ilman heidän pyy-
teetöntä uhriaan eläisimme toisenlai-
sessa, huonommassa Suomessa, jossa 
murheemme olisivat vallan toiset kuin 
tänään hyvinvointi Suomessamme. 

Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäen-
pää sai tilaisuudessa vastaanottaa Sä-

kylän hyväksi -mitalin tunnustukse-
na ja kiitollisuuden osoituksena siitä 
pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työs-
tä, mitä hän on Säkylän kunnan ja 
sen asukkaiden hyväksi tehnyt.  Mi-
talin saatesanoin luovuttivat kunnan-
valtuuston puheenjohtaja Esko Eela 
ja kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Jarkko Jaspa. 

Itsenäisyyden juhlan isäntinä toimi-
vat kunnanjohtaja Teijo Mäenpää ja 
Porin prikaatin komentaja Juha Pyy-
könen puolisoineen. Ensimmäisinä 
kättelyvuorossa olivat juhlan kunnia-
vieraat, veteraanit Väinö Vilponiemi 
Porista, Markus Aaltonen Eurasta ja 
Olavi Linturi Köyliöstä.

Prikaatin varusmiehet olivat tär-
keässä roolissa kunniavartiomiehi-
nä, kun lähiseudun kuntien edustajat 
muistivat sodissa kaatuneita ja laski-
vat seppeleen sankarihaudalle. 

Ensimmäisenä kättelyvuorossa olivat sotaveteraanit
Väinö Vilponiemi, Markus Aaltonen ja Olavi Linturi.
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Näyttelijä, koomikko Ville 
Myllyrinne hauskutti stand 
up-tyylillä illan vieraita. Vä-
lillä hän imitoi tunnettuja 
kansalaisia. Hahmoina olivat 
mm. entinen formulakuski 
Mika Salo ja muusikko Andy 
McCoy.

 

Kutsuvieraat kiittelivät vuo-
lain sanoin hienoja puittei-
ta, ravintolasalin sinisävyistä 
koristelua ja maittavaa tar-
jottavaa. 

Varuskuntaravintola Rum-
palipojan henkilökunta oli 
loihtinut jälleen kerran ma-
kumaailmastaan rikkaan illan 
menun: Graavisuolattua lohta, 
keitinperunat ja tilli-sinappi-
kastiketta, savusiikasalaattia 
ja leipäjuustosalaattia.
Juustovalikoima hiveli maku-
hermoja ja oli asetettu esille 
näyttävällä tavalla.
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Länsi 2/13 harjoitukses-
sa  Hämeenkankaalla pe-
rusyksiköiden taistelua joh-
ti taisteluosaston esikunta 

komentopaikkoineen. Kyseinen esi-
kunta oli aiemmin harjoitellut toimin-
taansa sisätiloissa tai teltoissa kent-
täolosuhteissa ja oli nyt ensimmäistä 
kertaa maastossa esikuntavaunuissa. 
Esikunnan johto- ja suunnitteluteh-
tävissä toimi kantahenkilökuntaa ko-
mentajan päätöksenteon ja johtami-
sen tukena.

Moitteetonta toimintaa

Toiminnan perustan kuten esikun-
nan suojaamisen ja komentopaik-
kojen perustamisen sekä ylläpidon 
hoitivat heinäkuussa palvelukseen 
saapuneet SKVJ:n (Suomen kansain-
välinen valmiusjoukko) varusmiehet.

- Tämä esikunta on nyt koossa har-

joittelemassa toimintaa ensimmäistä 
kertaa ja jokaiselle taistelijalle koulu-
tetaan omaa tehtävää ja syvennetään 
osaamista siinä, kertoo everstiluut-
nantti Petteri Kurkinen.

- Joukon toiminnassa ei ole moit-
teen sijaa. Varusmiesjoukon toimin-
nassa ja asennepuolella on havait-
tavissa, että kyseessä on Suomen 
kansainvälinen valmiusjoukko. Jouk-
ko on nyt harjoitellut puoli vuotta. 
Mielenkiinnolla odotan miten tämän 
esikunnan toiminta etenee ja johta-
miselle puitteet tekevä varusmies-
komppania kehittyy kevään harjoi-
tuksissa, kehuu Kurkinen.

Joukon koulutustason mittauksen 
huipentuma on kevään 2014 päät-
teeksi pidettävä kriisinhallintaharjoi-
tus, jossa SKVJ -joukko mitataan ul-
kopuolisten arvioitsijoiden toimesta 
Naton standardin mukaisesti.

Komentopaikat avainasemassa 

Esikunta johtaa 
perusyksiköiden taistelua
Teksti: Antti Muhonen Kuvat: Jussi Sepponen

 

Alueellinen ampuma- ja 
taisteluharjoitus 
Länsi 2/13 ”loppusota” 
käytiin Niinisalossa 
Pohjankankaalla ja 
Hämeenkankaalla 
1.-5.12.2013.

Koulutus laajenee
”Loppusodassa” harjoitellut esi-

kunta tulee aikanaan johtamaan 
mekanisoitua jääkäripataljoonaa, 
jonka perusyksiköt ovat valmiusjouk-
kokoulutuksen läpikäyneitä komppa-
nioita. Aiemmin Porin prikaatissa on 
koulutettu valmiusjoukkoon vain jää-
kärikomppanioita, mutta tänä vuonna 
koulutus on laajentunut myös muihin 
aselajeihin.

- Nyt jouluksi on Porin prikaatista 
kotiutumassa taistelupioneerikomp-
pania ja tämä harjoituksessa oleva 
joukko on esikunta- ja viestikomppa-
nia. Ensi kesänä palvelukseen otetaan 
tukikomppania ja sen jälkeen vielä 
huoltokomppania. Mekanisoitu jää-
käripataljoona on siten valmis vuonna 
2016, kertoo taisteluosaston esikun-
tapäällikkö everstiluutnantti Hannu 
Teittinen.

Länsi 2/13
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Harjoituskokoonpanossa 
taisteluosaston komentaja-
na toimiva everstiluutnant-
ti Petteri Kurkinen (oikeal-
la) saamassa tarkennuksia 
sotilasalueen komentajal-
ta everstiluutnantti Tero 
Minkkiseltä.

Taisteluosaston komentopaikka 
on paljastumisen välttämiseksi 
naamioitu massiivisilla naamio-
verkoilla.

Everstiluutnantti Hannu Teittinen 
(oikealla) kertomassa esikunnan toi-
minnasta kapteeni Lauri Mukkalle ja 

eversti Juha Pyyköselle (keskellä).

Valmiusjoukon varusmiehet tarkas-
tamassa kuljetuspanssariajoneuvon 
ketjujen kireyttä ja kiinnitystä –tur-

vallisuus ennen muuta.
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Länsi 2/13, joka järjestettiin Nii-
nisalossa 1.12. - 5.12.2013, ta-
paisen harjoituksen suunnitte-

lu lähtee siitä, että ensin kartoitetaan 
mitkä joukot osallistuvat harjoituk-
seen.

- Kun tiedetään mitkä ovat osallistu-
vat joukot, sen pohjalta suunnitellaan 
harjoitusorganisaatio ja operatiivinen 
tilanne, jonka pohjalta suunnitellaan 
ammunnat, sanoo harjoituksen va-
roupseeri majuri Jussi Nurminen.

Turvallisuus ensin
 Ammunnat siis suunnitellaan osal-

listuvan organisaation ja tilanteen 
mukaan, eli ammunnat sovitetaan ti-
lannekehykseen. 

Ammuntoja suoritettaessa aseen 
tuliasemassa saa olla tulitoiminnan ai-
kana vain tarvittava henkilöstö. Näi-
tä ovat aseen henkilökuntaan kuuluva 
valvoja ja ampuvat varusmiehet. Suo-
javarusteina jokaisella on sirpaleliivi, 
kypärä ja tuplakuulonsuojaus. Kou-

luttavalla varohenkilöstöllä on lisäksi 
oranssi liivi ja pimeään vuorokauden 
aikaan punainen vilkkuva valo, jotta 
he ovat nopeasti tunnistettavissa ti-
lanteessa kuin tilanteessa.

Tuliasemassa jokainen asia on tar-
kalleen määritelty lähtien välineistön 
ja ampumatarvikkeiden paikasta ja 
säilytystavasta. Kaikki on tarkalleen 
koulutettu ja säännöstelty, jotta voi-
daan olla varmoja, että putkeen me-
nee oikea kranaatti, panos ja sytytin 
niin kuin on tarkoitettukin. Suunta-
uksen osalta suuntausarvot varmiste-
taan jo suunnitteluvaiheessa niin, että 
tykissä on rajoittimet suuntausarvoil-
le, jolloin tykkiä ei pysty vahingossa-
kaan suuntaamaan maalialueen ulko-
puolelle.

Pohjankankaan alue on puomeil-
la ja vartiomiehillä suljettu ampuma-
alue. Kaikki liikenne ampuma-alueel-
le ja liikkuminen ammuntojen aikana 
on kontrolloitu varoupseerin johdol-
la niin, ettei vaara-alueille pääse ku-
kaan.

Kankaanpään 
Pohjankankaalla 
paukkui

Epäsuoran tulen ampumaharjoituksen suunnittelu 

on tarkkaa touhua, jotta se voidaan toteuttaa 

täysin turvallisesti.

122H63 haupitsi tuli-
asemassa Kankaanpään 
Pohjankankaalla. 
Kuva: Lassi Saarinen

Kun kaikkia varomääräyksiä ja toi-
mintaohjeita noudatetaan, niin toi-
minta on täysin turvallista, kertoo 
varoupseeri majuri Jussi Nurminen 
harjoituksen ampumatoimistosta.

Länsi 2/13 -harjoituksessa epäsuo-
raa tulta ampui seuraavat joukot Poh-
jankankaan harjoitusalueella:

Tykistöprikaatin tykistöpatteristo: 
18 kpl 122H63 haupitsia.

Tykistöprikaatin aliupseerikoulu pie-
nellä patteristolla: 3 kpl 122H63 hau-
pitsia

Uudenmaan prikaatista ja Panssari-
prikaatista yhdistetty kranaatinheitin-
komppania: 12 kpl raskaita 120 mm 
kranaatinheittimiä sekä Porin prikaa-
tin tulitukiryhmä: 2 kpl 81mm kranaa-
tinheittimiä.

Teksti: Jussi Sepponen

Länsi 2/13
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Tykistön tulimuoto nimeltään ”Este” Kuva: Samuli Helin

Jussi Nurminen oli harjoituksen varoupseeri. Kuva: Juuso Raja-aho, puolustusvoimat
13



Tykistöprikaatissa on käytössä 
ympäristöasioiden hallintajär-
jestelmä. Järjestelmän käyt-
töön liittyy vuosittainen audi-

tointi eli arviointikäynti, jonka avulla 
valvotaan asetettujen vaatimusten to-
teutumista. Tykistöprikaatin ympäris-
töpäämääriä ovat muun muassa poh-
javeden ja maaperän saastuttamisen 
estäminen, ajoneuvoliikenteen pääs-
töjen vähentäminen ja polttoaineen 
kulutuksen pienentäminen.

Vuosittaiset auditoinnit suorittaa 
Det Norske Veritas -säätiön auditoija 
Jorma Kamppari. Tällä kertaa käynti 
ajoittui Länsi 2/13 -harjoitukseen. Ar-
viointikäynnin tarkoituksena oli muun 
muassa varmistaa vierailevien joukko-
osastojen pitävän huolta, että harjoi-
tusalueella ei pääse tapahtumaan mi-
tään ympäristövahinkoja.

- Yksi tärkeimmistä ympäristölinja-
uksista täällä on pohjavesialueen hal-
linta. On huolehdittava, että ei pääse 
tapahtumaan mitään polttoaine- tai 
kemikaalivuotoja, jotka saattaisivat 
pilata pohjaveden, kertoo Kamppari.

Hänen mukaan harjoituksen ym-
päristöasiat ovat pääpiirteittäin kun-
nossa. Arviointikierroksella Kamppari 
kiersi eri pisteissä ympäri Hämeen-
kankaan harjoitusaluetta. Tarkastus-
ten kohteiksi joutuivat niin kenttä-
keittiöt, aggregaatit eli voimakoneet, 
öljyntorjuntavälineistöt kuin ajoneu-
votkin. Etenkin ruoanlaitto kenttäolo-
suhteissa sai osakseen tiukkaa tarkas-
telua.

- Biojätteiden lajittelu on pohjavesi-
alueella erityisen tärkeää. Kun lähde-
tään jostain paikasta, pitää omat jäljet 
siivota, koska kyseessä on herkkä ym-
päristöalue, hän painottaa.

Haastavinta ympäristöasioiden 
opastamisessa ihmisille on saada hei-

dät ymmärtämään, että jokaisen itse 
tekemistä pienistä asioista muodos-
tuu iso vaikutus. Ympäristöasioiden 
hallinta on ennen kaikkea ennalta-
ehkäisevää toimintaa ja riskien hallin-
taa. Yksilötasolla se tarkoittaa omien 
asenteidensa muuttamista ympäristö-
myönteisemmiksi.

- Jokaisella on vastuu ja ymmärrys 
siitä, että asiat voi tehdä oikein, Jor-
ma Kamppari toteaa.

Ohjeita aloittelijalle
Ensi vuonna myös Porin prikaati ai-

koo ottaa käyttöön saman ympäristö-
asioiden hallintajärjestelmän. Sitä en-
nen tiettyjen asioiden pitää kuitenkin 
olla kunnossa.

- Kaikki lainsäädännön ja viran-
omaisten vaatimukset tulee tietysti 
täyttää. Pitää olla myös varmuus sii-
tä, että ne täytetään ja niiden nou-
dattamista valvotaan. Toinen puoli on 
omasta toiminnasta aiheutuvat ympä-
ristövaikutukset. Porin prikaatissa pi-
tää käydä läpi se, mitä heidän toimin-
nassaan käytännössä tapahtuu; miten 
hallitaan esimerkiksi energian käyt-
töön liittyvät asiat, miten käsitellään 
jätevedet tai miten jätehuolto toimii. 
Kun tiedetään mitkä ovat lainsäädän-
nön vaatimukset ja tunnistetaan omat 

ympäristövaikutukset, nähdään mitkä 
ovat niitä asioita, joissa toiminnantaso 
on riittävä ja missä on parannettavaa, 
Kamppari ohjeistaa.

Vaivannäkö kuitenkin kannattaa, 
sillä järjestelmän käyttöönotosta saa-
tavat hyödyt ovat merkittäviä. Jos esi-
merkiksi tapahtuisi jokin suuri ympä-
ristövahinko, se koituisi kalliiksi niin 
kukkarolle kuin maineellekin. Tästä 
syystä kannattaa panostaa ennaltaeh-
käisevään toimintaan, tulee huomat-
tavasti halvemmaksi huolehtia asiois-
ta ennakkoon.

- Kaikissa ympäristöparannusasiois-
sa on kyse siitä, että käytetään luon-
nonvaroja vähemmän tai tehokkaam-
min. Ja jos näin tehdään, se yleensä 
tuntuu kukkarossa. Ympäristöasioi-
den hallinnalla saadaan siis aikaiseksi 
säästöjä, hän jatkaa.

Tykistöprikaatin ympäristösihtee-
ri Terhi Helkala muistaa vielä hyvin 
muutaman vuoden takaiset hetket, 
kun järjestelmä oli uusi asia myös Ty-
kistöprikaatissa. Hänellä onkin oma-
kohtaisen kokemuksen kautta tervei-
set Porin prikaatille.

- Kaikki alkaa asenteesta ja päät-
tyy tekoihin. Jos oikealla mielellä läh-
tee tätä asiaa tekemään, saa varmasti 
paljon hyvää aikaiseksi

Kaikki alkaa 
asenteesta ja päättyy 
tekoihin
Teksti: Hanni Huhtamaa  Kuvat: Samuli Helin

Ympäristöstä huolehti-
minen on meidän jokai-
sen velvollisuus. Myös 
puolustusvoimat ottaa 
toiminnassaan tarkasti 
huomioon ympäristö-
asiat.

YLÄKUVA:
Voimakone auditoijan 
tarkastelun kohteena. 
Konetta esittelemässä

 ylikersantti Koota.

ALLA:
Alikersantti Suvanto 

esittelee Jorma Kampparille 
öljyntorjuntakalustoa.

Länsi 2/13
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Timo Kattelmäki ehti ennen Ahtisaarta -

Porilainen nobelisti 
Teksti: Asko Tanhuanpää

Kuvat: Timo Kattelmäen arkisto ja Asko Tanhuanpää

Porin Prikaatissa on palvellut 
vuosien mittaan niin olym-
piavoittajia kuin tangokunin-
kaitakin, mutta yhtäläisesti 

porilaisiin lukeutuu mies, joka on ol-
lut ottamassa Nobelin rauhanpalkin-
toa vastaan. Eikä kysymys ole presi-
dentti Martti Ahtisaaresta. Ahtisaari 
sai palkintonsa vuonna 2008 eli ta-
san 20 vuotta myöhemmin kuin Timo 

Kattelmäki oli sitä Oslossa vastaan-
ottamassa. Nobelin rauhanpalkinto 
myönnettiin vuonna 1988 YK:n rau-
hanturvajoukoille ja tuolloin sotilas-
tarkkailijana työskennellyt Kattelmäki 
oli yksi niistä viidestätoista, jotka sai-
vat kutsun saapua paikanpäälle Nor-
jaan.

- Olen jälkeenpäin miettinyt toisen-
kin kerran, että miksi valinta osui juu-

ri minuun. Suomesta oli siihen aikaan 
rauhanturvatehtävissä kenraaleitakin, 
mutta se olin kuitenkin minä, joka 
lähti Osloon, Kattelmäki sanoo.

- Suurin syy taisi olla siinä, että olin 
osallistunut norjalaisen kenraali Mar-
tin Vadsetin kokoamassa ryhmässä 
Iranin ja Irakin välisen sodan päättä-
neiden rauhanneuvotteluiden järjes-
telyihin ja myöhemmin vielä UNII-
MOG-operaation perustamiseen, 
Turussa asuva 57-vuotias majuri evp. 
laskee.

Kaksi viikkoa juhlakaluina
Poikkeuksellisesti Oslon yliopiston 

juhlasalissa järjestetyssä rauhanpal-
kinnon luovutustilaisuudessa oli YK:n 
pääsihteeri Javier Perez de Cuéllarin 
lisäksi 15 palveluksessa ollutta rau-
hanturvaajaa. Tuolloin 32-vuotias Ti-
mo Kattelmäki oli upseereista arvol-
taan selvästi alhaisin.

- Oli se uskomaton tilanne. Olim-
me Oslossa kahden viikon ajan juh-
lakaluina ja ohjelmaa riitti joka päivä 
aamusta iltaan. Samoissa tilaisuuksis-
sa oltiin Norjan kuninkaankin kanssa, 
Kattelmäki muistaa.

- Koin olevani siellä ennen kaikkea 
20 000 siihen mennessä palvelukses-
sa olleen suomalaisen rauhanturvaa-
jan ja samalla koko Suomen edustaja.

Asiakas luuli hulluksi
Eläkkeelle siirtymisensä jälkeen tak-

sinkuljettajaksi ryhtynyt Timo Kat-
telmäki oli sattumoisin ajovuorossa 
silloinkin, kun tieto presidentti Ahti-
saaren Nobel-palkinnosta tuli Suo-
meen. Autossa tuolloin asiakkaana ol-
lut henkilö luuli kuljettajaa varmasti 
hulluksi, kun tämä kertoi kokeneensa 

Timo Kattelmäen 
komeasta ansio-
merkkirivistöstä 
löytyy myös Rau-
hanturvaajaliiton 
valmistuttama No-
bel-muistoristi.

saman jo aikaisemmin.
- Asiakas sanoi, että eikös Ahtisaa-

ren palkinto olekin hieno asia. Sanoin 
siihen, että olin itse asiassa käynyt 
vastaanottamassa saman palkinnon. 
Siihen kaveri huokaisi epäuskoisesti, 
että mitä, naurahtaa Kattelmäki.

Nobelin rauhanpalkinnon vastaan-
ottaneiden suomalaisen tiet kohta-
sivat vuonna 2006 Timo Kattelmäen 16



palvellessa huoltopäällikkönä Koso-
von KFOR -operaatiossa. Miehet is-
tuivat samassa pöydässä illallisella, 
mutta jostain syystä Kattelmäki ei tul-
lut koskaan kertoneeksi Ahtisaarelle 
heidän yhteisestä historiastaan.

Kattelmäki ehti palvella kaikkiaan 
viidessä rauhanturvaoperaatiossa. En-
simmäinen niistä oli Lähi-idän tark-
kailijaoperaatio UNTSO 1987-88. 
Vuonna 1992 hän lähti UNDOF-ope-
raatioon Golanille ja 1995 oli puoles-
taan vuorossa UNPROFOR Makedo-
niassa. Sotilastarkkailijaksi UNTSO:on 
Kattelmäki palasi 2002 ja miehen vii-
meiseksi operaatioksi jäi Kovoson 
KFOR 2005-06.

- Täytin Kosovossa ollessani 50 ja 
tein silloin päätöksen, että nyt on pa-
rempi jättää rauhanturvaaminen nuo-
remmille, hän sanoo.

Säkylässä 
aliupseerikoulussa

Turusta kotoisin olevan Timo Kat-
telmäki meni kesällä 1976 varusmie-
heksi kotikaupungissaan toiminee-
seen 2. Erilliseen Autokomppaniaan, 
mistä tie jatkui syksyllä Porin prikaa-
tin aliupseerikouluun ja kiväärilinjalle.

- Kaikki minun aikalaiseni muistavat 
varmasti Jaakko Paloposken, joka piti 
Huovinrinteen rautaisimmat sulkeiset. 
Ne olivat kovia, mutta samalla asial-
lisia, siinä mentiin, eikä meinattu, ja 
kunto nousi kohisten.

- Kolmen vuoden aikana tuli kier-
rettyä toisenkin kerran pihakolmiota, 
Kattelmäki naurahtaa.

Kolmeen kuukauteen mahtui myös 
niin sanotun Iivarin pikasillan rakenta-
mista ja tietysti lukuisia polkupyörä-
marsseja. Pisin yksittäinen marssi teh-
tiin Säkylästä Pyhärannan Reilaan.

Eläkkeelle vuonna 2012 jäänyt Ti-
mo Kattelmäki muistaa käyneensä 
Porin prikaatissa sotilasurallaan jois-
sakin harjoituksissa ja Huovinrinteel-
le hän toi välillä myös Pääesikunnan 
vieraita hoitaessaan ylimmän joh-
don kansainvälisiä vierailuja. Viimei-
senä työnään Kattelmäki johti Pääesi-
kunnan huolto-osaston kansainvälistä 
sektoria.

- Porin prikaatin komentajina on 
vuosien saatossa ollut monia tuttuja 
miehiä, viimeksi Juha Pyykönen ja Ee-
ro Pyötsiä, hän paljastaa.

Timo Kattelmäki (oik.) 
tutustuu Nobelin rau-
hanpalkinnon luovutus-
kirjaan kansainvälisten 
kollegoidensa kanssa.

Harvinainen kuva eli Nobelin rauhanpalkinnon vastaanottaneet suomalaiset 
Martti Ahtisaari (oik.) ja Timo Kattelmäki (vas.) saman pöydän ääressä. 
Kuva on vuodelta 2006 Kosovosta.
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Frisbeegolfin mestari 
saa käsikranaatillakin 
osuman
Teksti ja kuvat: Jorma Pihlava
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Huoltokomppanian kirjuri Seppo 
Pajun tilillä on niin Maailman, 
Euroopan kuin Suomenkin 
mestaruus.

S
eppo Paju osoittautui he-
ti alokkaana poikkeuksellisen 
taitavaksi käsikranaatin heit-
täjäksi.

Taustat tuntevalle asia ei ollut yllä-
tys. Lietolainen on frisbeegolfin am-
mattimies, jonka ansiolista on pitkä 
kuin jääkäripataljoonan kalustoluet-
telo. Hän täytti reilu kuukausi sit-
ten vasta 19 vuotta. Tilillä on jo niin 
Maailman, Euroopan kuin Suomenkin 
mestaruus.

Seppo Paju astui varusmiespalve-
lukseen heinäkuussa.

Intissä on onnistunut muukin kuin 
kranaatinheitto. Peruskoulutuskausi 
heinä-elokuussa pistikin nuorukaisen 
hetkeksi miettimään. Kilpaurheiluta-
usta antoi eväät hyvään sotilasme-
nestykseen. Tie johtajakoulutukseen 
oli auki, todennäköisesti reserviupsee-
rikouluun saakka.

– Sain kultaisen ampumamerkin. 
Käsikranaatin heitossa olin kyllä aika 
haka. Ilmeisesti etäisyyssilmä ja tark-
kuus ovat frisbeessä kehittyneet aika 
hyviksi, hän miettii.

– Rukkiin olisi ollut mielenkiintoista 
mennä, mutta halusin kuitenkin pääs-
tä omassa lajissani mahdollisimman 
pitkälle.

Käsikranaatti on jäänyt askarrutta-
maan miestä. Voisiko käsikranaattiin 

Puttipeliä on syytä 
treenata

Kilpailutavoitteista päällimmäisenä 
on Suomen mestaruuden uusiminen.

– Ellei se onnistu ensi vuonna niin 
sitten seuraavana, hän sanoo.

 – Talvitreenausta täytyy varmas-
ti vielä tehostaa. Samaten puttipeliä 
pitää koko ajan kehittää. Suomalai-
set ovat kansainvälisesti ajatellen ai-
ka heikkoja puttaamisessa. Joku voi 
heittää 150 metrin heiton hyvin, mut-
ta tärvätä pelin kahden metrin putissa.

Frisbeegolf on nimensä mukaisesti 
golfin sukulainen. Siinä missä golfaril-
la on iso valikoima mailoja, frisbeegol-
fin pelaajalla on erilaisia kiekkoja, dri-
vereita ja puttereita kuten golfissakin. 
Reiän korvaa metallirakenteinen maa-
likori, jolla säännöissä määritellään 
tarkat mitat.

– Radasta riippuen mukana on 15–
25 kiekkoa.

Myös frisbeellä voidaan heittää ho-
le in one. Tästä miehellä on mitä ma-
keimmat muistot.

Vuoden 2011 avoimen sarjan MM-
kisojen yhteydessä järjestettiin kym-
menen heittäjän näytöskilpailu, jos-
sa tavoiteltiin hole in onea 125 metrin 
etäisyydeltä. Seppo Paju onnistui jou-
kon ainoana. Heitto toi 500 dollaria ja 
satoja tuhansia katsojia youtubessa.

Frisbeegolfratoja on syntynyt Suo-
meen kovaan tahtiin. Nyt niitä on 
noin 350. Yläneellä pelataan Seppo 
Pajun suunnittelemalla radalla.

yhdistää kiekon parhaat puolet?
  - Käsikranaattia pystyy parhaimmil-

laankin heittämään vain 30 - 40 met-
riä. Kiekon pystyn heittämään 150 
metrin päähän aika tarkasti, 10 x 10 
metrin alueelle. Tosin kiekko painaa 
vain 175 grammaa.

Kirjuri on päässyt 
harjoittelemaan

Esimiehet ymmärsivät urheiluta-
voitteet. Vastavalmistuneesta merko-
nomista tehtiin Huoltokomppanian 
kirjuri. Armeija-ajan harjoittelumah-
dollisuuksiaan hän kiittää hyviksi.

– Peruskoulutuskaudella ei ollut juu-
ri vapauksia, mutta sen ymmärsin. Sen 
jälkeen on ollut kolme kertaa viikos-
sa vapaata harjoitteluun. Lähden kel-
lo 16 aikaan ajamaan Kupittaan urhei-
luhalliin, jossa ensin fysiikkaharjoitus 
ja sen päälle putteja ja muuta lajihar-
joittelua. Viikonloput ovat yleensä ol-
leet vapaita. Äsken olin kilpailemassa 
Virossa.

Hän kotiutuu varusmiespalvelukses-
ta jouluksi ja aloittaa välittömästi täys-
päiväisenä frisbeegolfarina. Hän ha-
luaa paitsi menestyä itse kilpailijana, 
myös työskennellä lajin edistämisek-
si. Kun opinnot ja armeija ovat taka-
na voi keskittyä täysillä frisbeegolfiin.

Hänestä taitaa tulla Suomen Mr. 
Frisbee, joka tunnetaan kansainvälisis-
säkin ympyröissä. Hyvää pohjaa ovat 
rakentaneet esimerkiksi tähänastiset 
11 kilpailumatkaa Yhdysvaltoihin.
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VIHERHIUKKASET 
4/2013  www.sotku.fi

Laatinut: Seija Heiska

Lokakuun sisariltana kokoon-
nuimme Köyliössä, Kaino-kau-
pan tiloissa. Vierailu oli jo etu-
käteen herättänyt kiinnostusta 

ja kyselyitä. Eipä ollut ihme, että iltaan 
osallistui kaikkiaan 45 sisarta. Määrä, 
joka sai kaupan seinät suorastaan pul-
listelemaan. Hyvin tiloihin kuitenkin 
mahduttiin kuulemaan yrityksen esit-
telyä, tutustumaan valikoimiin, sekä 
tietysti tekemään ostoksia.

Rohkea liikeidea itselle 
uudelta alalta

Kaino sai alkuunsa vuonna 2010, 
kun ystävykset Sanni Salonen ja Niina 
Sinisalo ostivat Köyliön neuleen van-
hat koneet. Kokemusta vaatetusalal-
la työskentelystä naisilla ei ollut. San-
ni oli aiemmin toiminut toimittajana ja 
valokuvaajana, Niina parturikampaa-
jana. Molemmilla oli kuitenkin intoa ja 
kiinnostusta tarttua johonkin uuteen. 
Yhteinen idea muuttui todelliseksi ja 
syntyi Kaino, erilaisia neuletuottei-
ta valmistava yritys. Sanni on yrityk-
sen keksijä ja ideoija, Niina visionää-
ri ja visualisti. Tuotteet suunnitellaan 
yhdessä. 

Kainon tuotanto- ja myymälätilat 
sijaitsevat Kepolassa. Kaupan hyllyil-
lä, rekeissä ja koreissa on tarjolla va-
likoimaa tuubihuivista ja hansikkaista 

Yhdistyksen viideskymmenes 
toimintavuosi on kohta toi-
mittu. Kun miettii kulunut-
ta vuotta huomaa miten mo-

nenlaista tapahtumaa ja asiaa onkaan 
vuoden aikana toteutunut. Yhdistyk-
sen toimintaa on päivystysvuorojen 
ja sisartapahtumien lisäksi monella 
muulla eri taholla. Osallistuminen lii-
ton koulutuksiin ja tapahtumiin, sekä 
Satakunnan sotilaskotiyhdistysten ja 
Länsi-Suomen sotilaskotiläänin vaa-
timiin tapaamisiin on sotilaskotityötä 
oman sotkun ulkopuolella. Monena 
viikonloppuna anivarhain on yhdis-
tyksen caravelle kääntänyt nokkan-
sa milloin mitäkin kaupunkia kohti 
kyydissään joku yhdistyksen edustaja 
matkalla kohti kokousta tai koulutus-
ta. Pääasiassa osallistuminen lanke-
aa puheenjohtajalle, hänen estyneenä 
ollessaan jollekin muulle johtokunta-
laiselle. Toimintasuunnitelmaa kan-
nattaa lukea tarkasti. Sieltä voi löytyä 
sellaista toimintaan kuuluvaa joka yl-
lättää.

Vuosikokouksen satoa
Yhdistyksen vuosikokous pidet-

tiin sotilaskodin kerhohuoneel-
la 28.11.2013. Puheenjohtajana toi-
mi Susanna Vuorinen. Käsiteltävänä 
olivat sääntöjen määräämät vuosi-
kokousasiat: toimintasuunnitelma, 
jäsenmaksut, talousarvio, puheen-
johtajan valinta, johtokunnan jäsen-
ten valinta, tilintarkastajien valinta 
sekä edustajien valinta Sotilaskotilii-
ton kokouksiin. Yhdistyksen puheen-
johtaja Marja Syrilä on ilmoittanut 
olevansa edelleen käytettävissä, jo-
ten hänet valittiin jatkamaan kaudel-
la 2014. Johtokunnan jäsenistä ero-
vuorossa olivat Seija Heiska ja Päivi 
Seppä. Heiska on ilmoittanut olevan-
sa valmis jatkamaan johtokunnassa, 
Seppä on ilmoittanut, ettei ole käy-
tettävissä. Johtokunnan varajäsenten 
kausi on vuosi, varajäseninä ovat ol-
leet Taina Tuovinen ja Henna Ryömä. 
Molemmat ovat ilmoittaneet halun-
sa jatkaa johtokunnassa. Kokoukses-
sa päätettiin, että Seija Heiska jatkaa 

varsinaisena jäsenenä ja Henna Ryö-
mä valitaan johtokunnan varsinaiseksi 
jäseneksi. Taina Tuovinen jatkaa vara-
jäsenenä ja uutena varajäsenenä joh-
tokunnassa aloittaa Elina Laineenoja.

Sotilaskotiliiton kevät- ja syysko-
kouksiin virallisiksi edustajiksi valittiin 
Henna Ryömä, Tarja Putko ja Maija 
Sahlstein sekä varaedustajiksi Hanna 
Tiukka, Katriina Salmi, Minna Hal-
me, Liisa Räsänen, Pirjo Vaano, Taina 
Tuovinen, Anne Haavisto, Airi Kuu-
sisto, Seija Heiska, Päivi Seppä, Päivi 
Perälä sekä Marja Syrilä. 

Tulevalle vuodelle    
Tulevat sisartapahtumat tarjoavat 

monenlaista mukavaa. 27.1.2014 
Huovinrinteen kuntotalon yläkerrassa 
on jumppailta. Jumpan on sotilaskoti-
sisarille 50-vuotislahjaksi lahjoittanut 
Säkylän Naisvoimistelijat, toinen vir-
keä viiskymppinen. Nyt sisaret isolla 
joukolla nauttimaan lahjasta! Ilmoit-
tautumiset 20.1.2014 mennessä so-
tilaskotiin.  Helmikuussa on luvassa 
yritysvierailu, suuntana Panelia ja Vil-
la Pellava. Siellä pääsee tutustumaan 
energisen naisyrittäjän lisäksi mm. 
Andiatan ja August Silkin vaatteisiin, 
Biolin-pellavatuotteisiin sekä moneen 
muuhun mielenkiintoiseen artikkeliin. 
Tapahtumista lisää tulevissa sisarkir-
jeissä.

Tarjoilujaosto tulee toimimaan en-
tiseen tapaan vuorolistojen mukaan. 
Kuukausittain pyritään järjestämään 
joku teemailta. Suosittuja pizzailtoja 
ollaan palauttamassa takaisin. Ne jäi-
vät tauolle, kun koti meni remonttiin. 

Kirjastovuorot pyörivät entiseen ta-
paan. Uutena tulee se, että kirjaston 
vuorolistat laatii kirjastonhoitaja An-
na-Maria Uljas eikä kirjastojaoston 
päällikkö.

LSK- toimii saamiensa tilausten mu-
kaan. Lisäksi jaoston jäsenille on tu-
lossa koulutus- ja virkistyspäivä sopi-
vana ajankohtana. 

Suuret kiitokset kaikille sisarille ku-
luneesta vuodesta. Toivotan kaikille 
rauhallista joulunaikaa ja onnekasta 
vuotta 2014. Nähdään sotkussa! 

Sanni Salonen esitteli Kainon toimintaa.
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Kainostelematon sisarilta
Teksti ja kuvat: Seija Heiska

juhlaviin neulevaatteisiin ja koruihin 
unohtamatta lasten villavaatteita. 
Lasten vaatteet olivatkin Kainon al-
kuvaiheessa pääosassa. Nyt painopis-
te on siirtynyt naisten pukeutumisen 
tuotteisiin. 

Tuotantotiloissa vanhat mutta toi-
mivat neulekoneet muuttavat lanka-
kerät erilaisiksi neulekankaiksi, joista 
Kainon neuleet leikataan ja ommel-
laan. Joku voisi nyrpistää nenäänsä 
vanhoille koneille. Ne ovat kuitenkin 
varmatoimisia ja yksinkertaisia työ-
juhtia, ilman monimutkaista tietotek-
niikkaa. Materiaaleina neuleissa ovat 
luonnonmateriaalit kampapuuvilla ja 
merinovilla, ei synteettiset materiaa-
lit. Ne ovat käyttöominaisuuksiltaan 
hyviä ja kestäviä sekä konepesun kes-
täviä. Kaino ei halua kipittää muodin 
jokaisen virtauksen mukana, vaan tar-
joaa tuotteita jotka eivät heti vanhe-
ne. 

Kaino maailmalla
Kainon tuotteita voi ostaa oman 

myymälän lisäksi myös Helsingistä, 
Turusta, Raumalta, Porista ja Tampe-

reelta. Nettimyynti toimii facebookin 
kautta. Kaino on saanut myös mai-
netta laajemmassakin mittakaavas-
sa: Helsingin muotimessuilla on ol-
tu ja New Yorkin muotiviikoilla käyty. 
Viime vuoden Itsenäisyyspäivän vas-
taanotolla raumalainen kansanedus-
taja Kristiina Salonen pukeutui Kai-
non valmistamaan neuleiltapukuun. 
Puku oli tuotantotiloissa nähtävillä ja 
komea oli.

Kainon ja sen yrittäjien tarina kiin-
nosti sisaria. Hatun nosto yrittäjille 
rohkeudesta ja itseensä uskomisesta. 
Kaino otti kainostelematta paikkansa 
monen vihreän sisaren vaatekaapista 
tai naulakosta, sillä monella oli kotiin 
lähtiessä uusi neuletuote mukanaan. 

Sanni Salonen esitteli Kainon toimintaa. Sisaret laaduntarkkailijoina kutomakoneen vierellä.

Kaavoista syntyy 
Kainon tuote. 21
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Majuri Olavi Oksanen 
menehtyi liikenneonnet-
tomuudessa Kreikassa 
ollessaan vapaalla rauhan-
turvapalveluksesta 
Kosovosta.

Olavi Tapio Oksanen
s. 21.1.1970 
k. 18.9.2013 

Syksyinen sunnuntai sai ikävän 
käänteen, kun elämä muistut-
ti katoavaisuudestaan. Epäusko 

valtasi mieleni saadessani viestin, et-
tä ystäväni Olavi oli joutunut liiken-
neonnettomuuteen Kreikassa. On-
nettomuus osoittautui kohtalokkaaksi 
ja Olavi poistui luotamme 18.9.2013.

Olavi syntyi 21.1.1970 Kaarinassa 
Bertalle ja Matille. Perheessä oli myös 
vanhempi veli Martti. Ala-asteen sekä 
yläasteen hän kävi Kaarinassa ja Kaa-
rinan lukiosta hän kirjoitti ylioppilaaksi 
1989. Armeijan jälkeen hän hakeutui 
kadettikouluun ja valmistui upseerik-
si 1995 kurssilta nro 78. Vaikka hän 
muuttikin valmistuttuaan Mikkeliin, 
piti hän tiiviisti yhteyttä myös Kaari-
naan.

Työuran Olavi ”Ola, Olkku” aloit-
ti 1995 Savon Jääkäripataljoonan 1. 
Jääkärikomppaniassa Savon Prikaa-
tissa Mikkelissä. Prikaatissa hän työs-
kenteli opetusupseerina, yksikön va-
rapäällikkönä, yksikön päällikkönä, 
toimistoupseerina ja osastopäällik-
könä siihen asti, kun Savon Prikaati 
lakkautettiin 31.12.2006. Seuraavan 
vuoden hän oli Suomalaisessa krii-
sinhallintajoukossa Kosovossa komp-
panian päällikkönä. Kosovosta pa-
lattuaan hän työskenteli Itä-Suomen 
sotilasläänin Etelä-Savon aluetoimis-
tossa Mikkelissä vuoden verran ja 

siirtyi 2009 Maavoimien esikuntaan. 
Samana vuonna hänet ylennettiin 
majuriksi. Marraskuussa 2012 Olavi 
lähti uudelleen rauhanturvaamisteh-
tävään Kosovoon. 

Olavista kertoo hyvin se, että kun 
laitoin sähköpostia hänen entisille 
työtovereilleen, niin vastaukset vies-
tiini tulivat nopeasti, ja hyvin monel-
la oli sanottavaa. Olavi oli sydämel-
linen ja toisista huolehtiva. Hänen 
hyvä huumorintajunsa sai useasti tyl-
sänkin työpäivän muuttumaan muka-
vammaksi. Johtajana hän oli ihmisten 
johtaja, rehti ja tasapuolinen, kuunteli 
ja oli läsnä. Ja tyypillisesti hän oli val-
mis auttamaan ketä tahansa, milloin 
tahansa ja missä tahansa, mikä näkyi 
myös hänen elämässään työn ulko-
puolella. Kanssaihmiset olivat Olavil-
le tärkeitä ja erityisen lämpimästi hän 
suhtautui lähipiirinsä lapsiin. 

Liikunta oli lähellä Olavin sydäntä. 
Hän juoksi ja hiihti mielellään vapaa-
ajallaan, useasti kun häntä yritti saada 
puhelimella kiinni, niin hän oli lenkil-
lä. Hän kävi juoksemassa maratone-
ja ja eräänkin jälkeen hän totesi, et-
tä ”meni alle kolmen tunnin, 2tuntia 
ja 96 minuuttia.” Talvella sitten juok-
seminen vaihtui hiihtämiseksi, olihan 
hän hiihtänyt kilpaa nuorempana. 
Hän osallistui moniin hiihtotapahtu-
miin mm. Finlandia hiihtoon.

Itse opin tuntemaan Olavin Savon 
Prikaatissa. Emme työskennelleet kos-
kaan samassa yksikössä, mutta huo-
masimme arvostavamme samoja asi-
oita. Naapureina asuimme kahdeksan 
vuotta. Vietimme joka vuosi useita 
vuorokausia Lapissa vaeltaen luon-
non keskellä. Nuotion äärellä illal-
la käymämme keskustelut syvensivät 
ystävyyttämme ja arvostusta toisiam-
me kohtaan. Toimemme nivoutuivat 
niin hyvin yhteen, että vaelluksilla ei 
tarvinnut sanoja käyttää siihen, mitkä 
olivat kenenkin tehtävät. Lapin vael-
lukset alkoivat kahden kesken Olavin 
kanssa, mutta mukana oli myöhem-
min myös poikani Taneli ja yhteinen 
ystävämme Heikki. Myös yhteinen 
kiinnostuksemme Skotlantia kohtaan 
sai meidät tekemään mieliin jääneen 
matkan Skotlannin ylämaille ja saarille 
keväällä 2012. Viimeiseksi vaellusreis-
suksemme jäi syksyllä 2012 tehty He-
rajärven kierros Kolilla. 

Olavi: ”Kyllähän se meiltä sujuu, 
mutta pistäpäs tähän äkkinäinen.”

Olavin poismeno jätti suuren aukon 
monen ihmisen elämään. Itse menetin 
parhaan ystäväni ja tulen kaipaamaan 
yhdessä viettämäämme aikaa. 

Kimmo Kupias

In memoriam



Monella nuorella on varus-
miespalveluksen aikana al-
kanut itsenäistyminen ja 

irtautuminen omasta perheestä ai-
kuisuuteen. Varusmiespalveluksen 
jälkeen suurella osalla nuorista ai-
kuisista on edessä isot muutokset elä-
mässään. Niitä voivat olla esimerkiksi 
ensimmäisen oman asunnon hankki-
minen ja työpaikan tai koulutuspai-
kan järjestäminen. On valintojen aika. 
Missä haluan olla? Mitä haluan teh-
dä? Onneksi heti ei tarvitse kaikkea 
päättää, vaan on niin sanotusti elä-
mä aikaa. Ammattejakin nykyään ih-
misillä ehtii olemaan useampia työ-
uran aikana. Valintoja täytyy tehdä, 
mutta niiden ei tarvitse olla lopullisia. 

Työvoimatoimiston netti-
sivuille MARS

Tärkeää on ensin ilmoittautua työt-
tömäksi työnhakijaksi osoittees-
sa www.te-palvelut.fi Tämän jälkeen 
voit käydä TE – toimistossa (työ- ja 
elinkeinotoimisto) ja työttömyysetua 
voidaan maksaa aikaisintaan työn-
haun aloituspäivästä lukien. Työn-
haun voi kuitenkin aloittaa jo ennen 
reserviin pääsyä. Palvelussa käyte-

tään pankkitunnuksia henkilötunnis-
teina. Jos työttömällä ei ole ammatil-
lista koulutusta eikä hän ole täyttänyt 
työssäoloehtoa, hän voi saada työ-
markkinatukea vasta viiden kuukau-
den odotusajan jälkeen. Tämä odo-
tusaika koskee esimerkiksi tuoreita 
ylioppilaita. Palkansaajan työssä-
oloehto täyttyy, kun henkilö on ol-
lut palkkatyössä vähintään 34 viik-
koa (noin 8 kuukautta) työttömyyttä 
edeltäneiden 28 kuukauden aikana. 
TE –toimiston kanssa on mahdollis-
ta sopia, että varusmiespalvelus pi-
dentää 28 kuukauden tarkasteluajan-
jaksoa. Lisäksi edellytetään, että alle 
25-vuotias ammatillista koulutusta 
vailla oleva nuori on hakenut ja hakee 
aktiivisesti ammatilliseen koulutuk-
seen kevään yhteishaussa. Varusmies-
palvelus ei vapauta tästä työmarkki-
natuen ehdosta.

Opintoihin hakija
Ammatillisen koulutuksen ja lu-

kiokoulutuksen yhteishaku on 24.2–
14.3.2014. Ammattikorkeakoulujen 
ja yliopistojen 3.3.–1.4.2014. Poik-
keuksia näihin löytyy, joten varmista 
vielä haluamasi paikan hakuaikatau-

lut. Yleistä tietoa koulutuspaikoista ja 
-ohjelmista löytyy esimerkiksi osoit-
teesta www.koulutusnetti.fi

Opintorahaa saa tällä hetkellä 298 
euroa kuukaudessa ja sitä on mahdol-
lista saada 55 kuukautta. Ensi vuonna 
elokuun alusta korkeakouluopiskeli-
joiden opintorahaan tulee 11 prosen-
tin korotus, mutta samalla tuen saan-
tiaikaa lyhenee 50 kuukauteen. 
Muutos koskee niitä opiskelijoita, jot-
ka aloittavat opintonsa. Asumislisää 
on mahdollisuus saada maksimissaan 
201,60 euroa kuukaudessa. Muis-
ta, että Kelan palvelut ruuhkautuvat 
koulujen alkaessa elo- syyskuussa, jo-
ten hoida asioinnit ajoissa kun päätös 
opiskelupaikasta tulee.

Muuttaja muista!
• Muuttoilmoitus 
• Internet-yhteyden siirto
• Sähkösopimus
• Laskutustiedot eri yrityksiin
• Kotivakuutuksen tarkistus
• Vanhan asunnon loppusiivous
• opintoraha / asumislisä 
  (Kelan kautta)

Varusmiespalveluksen 
jälkeen Teksti: Jussi Sepponen, kuva Lassi Saarinen
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Porin prikaati esitteli valmius-
joukon koulutusta lukiolaisille 
suunnatuilla Studia-messuil-
la joulukuussa 2013. Mes-

suyleisön mielenkiinnon herättivät 
erityisesti valmistautumisvinkit valin-
tatilaisuuteen sekä itse palvelukseen. 
Lisäksi valmiusjoukkokoulutuksen 
tuoma mahdollisuus rauhanturvateh-
täviin oli lukuisten kysymysten aihee-
na. 

Parhaat valmiudet 
rauhanturvaajaksi. 

Porin prikaatin kouluttama Suomen 
kansainvälinen valmiusjoukko (SKVJ) 
on yksi Maavoimien erikoisjoukois-
ta. Kerran vuodessa järjestettävässä 
haussa SKVJ -erikoisjoukkoon on ha-
kenut viime vuosina 500−700 ase-
velvollista ja vapaaehtoista asepalve-
lusta suorittamaan hakevaa nuorta. 
Heinäkuun 2014 ja tammikuun 2015 
saapumiserien haku on käynnissä ja 
hakupapereiden jättöaika päättyy 

Porilaiset 
Studia-messuilla      

15.1.2013. Hakeutumisesta lisää tie-
toa löydät Porin prikaatin kotisivuilta.

Partioajoneuvo RG veti messu-
vieraita puoleensa ja Porin prikaa-
tin osaston ympärillä kävi molempina 
messupäivinä jatkuva hulina. Samal-
la messuvieraista yksi jos toinenkin 
ikään katsomatta uskaltautui esitte-
lyosaston kanssa juttusille. Esitteli-
jöinä toimivat kapteeni Jari Levon ja 
tiedottaja Laura Vallin lisäksi Pionee-
rikomppanian alikersantit Anttilainen, 
Karhu, Keränen ja Laiho. Mainosleh-
tisistä, Porilainen-lehdistä ja erikois-
joukkojen hakulomakkeista ei jäänyt 
Porin prikaatiin tuotavaksi yhtään. Ar-
vailun varaan jää oliko suosion syynä 
esittelijöiden ammattitaito vai aavik-
kopukujen vetovoima. 

Evakuointitesti kiinnosti 

Monet kiinnostuneet tutkivat par-
tioajoneuvoa läpikotaisin. Samanlai-
nen hulina kävi messuosastolla ole-
vien koulutusvarusteiden ympärillä. 
Niin tytöt kuin pojat halusivat vuo-

rollaan kokeilla taistelu- ja sirpaleliiviä 
yllensä. Messuvieraille tarjottiin myös 
mahdollisuutta testata omia rajojaan 
SKVJ -koulutuksen valintakokeiden 
evakuointitestin muodossa. Messu-
osastolla alikersantti Karhu kunnos-
tautui evakuointirastin johtamisessa. 
Molempien messupäivien nopeimmat 
suoritukset 150 metrin evakuointira-
dalla ylsivät kovaan 28 sekunnin ai-
kaan.  

Valmistautuminen valinta-
tilaisuuteen kannattaa. 

Suurin osa SKVJ -koulutuksen ky-
symyksistä koski sitä, millainen hen-
kilö pärjää koulutuksessa ja mitä itse 
koulutus sisältää. Rohkaisuna esitte-
lyjoukkomme patisti yhtä sun toista 
messuvierasta suhtautumaan haku-
aikaan ja itse palvelukseen projektina 
vanhan sanonnan mukaisesti: Hyvin 
valmisteltu on puoliksi tehty. Etenkin 
valmistautuminen fyysisiin valintako-
keisiin kannattaa. Lisäksi painotettiin 
hakemisesta kiinnostuneille levon tär-
keyttä valintakokeita edeltävänä viik-

Porin prikaatin SKVJ:n varus-
miehet esittelivät Studia mes-
suilla valmiusjoukon pääsykoet-
ta ja kertoivat koulutuksestaan. 
Esittelijöiden päällä oleva aa-
vikkopuku ja taustalla näkyvä 
partioajoneuvo RG 32 ovat rau-
hanturvaajien varustusta Afga-
nistanissa.
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kona. Lisäohjeita valintakokeisiin valmistautumiseen 
tarjottiin luettavaksi Porin prikaatin kotisivuilta koh-
dasta Suomen kansainvälinen valmiusjoukko. 

Vinkit varusmiespalvelukseen
Varusmiespalvelukseen astuminen ja -palveluksen 

vaativuus mietityttivät monia messuvieraita. Nor-
maalista peruskoulutuskaudesta edetään aliupseeri-
kurssille. Naiset pärjäävät koulutuksessa siinä missä 
miehetkin. On kuitenkin sijoitus tulevaisuuteen olla 
sukupuoleen katsomatta hyvässä fyysisessä kunnos-
sa palvelukseen saapuessa. Hyvä kunto auttaa todis-
tetusti jaksamaan. 

- SKVJ -koulutukseen hakeutuneet ovat kautta lin-
jan motivoituneita palvelukseen astuessaan. Tämä 
tekee varusmiespalveluksesta valmiusjoukkokoulu-
tuksessa mielekästä. Jokainen päivä on erilainen ja 
koulutus kannattaa vetää täysillä myös raskailta tun-
tuvina päivinä, ohjeistavat alikersantit. 

Porin prikaatin kansainvälisten asioiden tiedottaja 
Laura Valli esittelemässä paininukkea, jota kanne-
taan Suomen kansainvälisen valmiusjoukon pääsy-
kokeiden evakuointitestissä.

TERVEKSI 
RAUMALT

OPISKELEMAAN TAI  TÖIHIN –  
HANKI  TUPA TURUSTA!
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Vuosikokouksemme pidet-
tiin poikkeuksellisesti jo maa-
liskuun lopulla, jotta voimme 

toukokuun ylimääräisessä kokouk-
sessa vahvistaa ja osittain saattaa voi-
maan sääntöjen muutoksen. Samal-
la muuttui myös Killan nimi, joka on 
yhdistysrekisteriin merkitsemispäiväs-
tä 12.11.2013 alkaen Porin prikaa-
tin kilta ry. Lähinnä teknisluonteiset 
muutokset palvelevat toivoaksemme 
myös yhteistyötä uudistuvan tausta-
yhteisömme Porin prikaatin kanssa.

Vuosijuhlassa 11.5. puheen pitä-
nyt kenraalimajuri Markku Nikkilä 
arvioi EU:n ja Naton turvallisuusjär-
jestelmien kehitystä ja nykytilaa se-
kä Suomen asemaa sotilasliittojen ul-
kopuolella. Porilaispäivä 8.6. Salossa 
veti väkeä Porista saakka. Eversti Ar-
vid Hornin haudalla Halikon kirkos-
sa vietetyn arvokkaan muistohetken 
jälkeen tutustuimme Halikon muinai-
siin asuinalueisiin ja suoritimme kult-
tuurikierroksen Wiurilan, Vuorentaan 
ja Joensuun kartanoihin. Tuomaan-
puistoon 13.6. ryhmittynyt Laivaston 
Soittokunta ei voinut alkaneen sa-
teen vuoksi soittaa, mutta Kari Savo-
lan suorittamaan Turun kasarmin pie-
noismallin esittelyyn Turun Yliopiston 
Educarium -rakennuksessa osallistui 
kelpo joukko konserttivieraista. Hel-
singin alueosaston 22.10. järjestämä 
jäsentilaisuus, jossa prikaatikenraa-
li Eero Pyötsiä piti alustuksen, on hy-
vänä esimerkkinä kiltatoiminnasta oh-
jelmatarjonnan kannalta haastavassa 
toimintaympäristössä.

Varusmiespalvelukseen kutsutuille 
ja heidän läheisilleen järjestettiin van-
haan tapaan tiedotustilaisuudet nel-

Hyvä 
jäsenlehtemme 
lukija                  

Timo Mäki, Porin prikaatin killan
puheenjohtaja            

jällä paikkakunnalla kolmisen viikkoa 
ennen palveluksenastumispäiviä. Kil-
ta osallistui molempiin sotilasvalajuh-
liin ja neljään kotiuttamistilaisuuteen. 
Kiltalaisia oli mukana 23.8. Huovin-
rinteellä järjestetyssä 50-vuotisjuhlas-
sa muistelemassa Heikkilän kasarmilta 
Säkylään pyöräilleen Kuuselan patal-
joonan asettumista uusiin kasarmei-
hin.

Mouhijärvellä vietettiin 14.7. Sel-
keen kartanon 400-vuotisjuhlia, joi-
hin Porin prikaatin lippu ja kiltamme 
edustajat osallistuivat. Porin Rykmen-
tin komentajan virkatalona kartano 
palveli vuosina 1684-1794: ensim-
mäinen eversti oli Kristian von Stefken 
ja 28. ja viimeinen Wilhelm Mauritz 
Klingspor, joka muistetaan 1808-09 
sodasta ruotsalais-suomalaisen armei-
jan vetäytymisestä venäläisten edellä 
halki Suomen ja hiukan Ruotsinkin. 
Lavian-Suodenniemen-Mouhijärven 
alueella oli pitkään Porin Rykmen-
tin upseerien virkatalojen lisäksi myös 
pääosa alipäällystöä ja miehistöä, jot-
ka arkisen maanviljelyksen tms. työn 
ohessa harjoittelivat sotilastaitoja. Kil-
lan edustajat paljastivat Mouhijärven 
vanhalla hautausmaalla sijaitsevan 
eversti Henrik von Dellwigin hauta-
karmin seinällä laatan 10.2.1758 ta-
pahtuneessa kartanon tulipalossa me-
nehtyneiden everstin ja viiden lapsen 
muistoksi. Perinnetyössä on aiheellis-
ta vastaisuudessa kohdistaa huomio-
ta laajemmin Porin Rykmentin rekry-
tointialueitten kartoittamiseen, koska 
kihlakuntien rajat ovat aikojen kulu-
essa poikenneet nykyisistä maakun-
tarajoista.

Turun Messut elokuussa keräsivät 

viitenä päivänä runsaasti väkeä. Kil-
tamme osastolla päivysti kolme - nel-
jä henkilöä esittelemässä toimintaam-
me, jakamassa esitteitä ja Porilainen 
-lehtiä. Syyskuussa jäsenmäärämme 
oli 1.231, joista 42 saatiin messuilta.

Maanpuolustuskiltojen liiton vuo-
sikokouksessa 20.4. nimettiin 
16.000:sta liiton jäsenestä Vuoden 
kiltalaiseksi rahastonhoitajamme Eino 
Järvinen tunnustuksena pitkään jat-
kuneesta väsymättömän uutterasta 
työstä kiltamme ja myös liiton hyväk-
si. Järviselle myönnettiin 4.6. Suomen 
Leijonan Ritarimerkki. Onnea Einolle, 
joka on nämä huomionosoitukset an-
sainnut!

Kiitän kaikkia aktiivisia kiltalaisia pa-
noksestanne Porilaisten hyväksi. Leh-
temme päätoimittaja, eversti Mika-
el Feldt siirtyi 1.11. Tykistöprikaatin 
komentajaksi. Hän on jo järjestänyt 
joulukuun alussa Porilaisille mahdolli-
suuden tutustua ammuntoihin ja Nii-
nisalon varuskuntaan. Kiitän kilta-
veli Mikaelia hyvästä yhteistyöstä ja 
toivotan seuraajan, everstiluutnantti 
Janne Jaakkolan tervetulleeksi Killan 
toimintaan ja Porilainen -lehden pää-
toimittajaksi. Lämmin kiitos Porin pri-
kaatin komentajalle, eversti Juha Pyy-
köselle hienosta tuesta työllemme. 
Kiitän sujuvasta yhteistyöstä Säkylän 
ja Turun sotilaskotiyhdistyksiä, varus-
kuntakerhojen emäntiä ja Porilainen 
-lehden toimituskuntaa.

Toivotan kaikille lukijoille 
rauhallista joulun aikaa ja 
onnea vuodelle 2014.
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Killalla 
Helsingissä 
lupaava 
avausilta
Teksti ja kuvat: Kari Nummila

Porin prikaatin killan Helsingin ja 
pääkaupunkiseudun alueosas-
tolla on takanaan parempia ja 

huonompia aikakausia, mutta nyt us-
kotaan paitsi toiveikkaasti niin myös 
perustellusti, että alueosaston toimin-
ta kulkee kohti vakiintuvaa elämää.

Vahvin peruste tälle on lokakuussa 
pidetty alueosaston ikään kuin avaus-
tapaaminen Maanpuolustustalon au-
ditoriossa Töölöntorinkatu kahdessa. 
Paikalle saapui näet parisenkymmen-
tä asiasta todella aidosti kiinnostu-
nutta miestä ja naista. Alueosaston 
puuhamiehet, Porin prikaatin killan 
valtuuskunnan jäsen Hannu Viitanen 
ja Markus Kinkku olivat henkilökoh-
taisestikin tehneet paljon sen eteen, 
että paikalle saatiin rekrytoitua jouk-
koa.

- Me uskomme vahvasti, että kil-
ta on esillä myös pääkaupunkiseudul-
la jatkossakin. Uskomme, että ainakin 
pari esitelmätilaisuutta vuosittain saa-
vat väkeä enenevästi liikkeelle.  Aina-
kin tämä ensimmäinen tilaisuus pitkän 
tauon jälkeen oli todellakin toivoa he-
rättävä, uskoo Viitanen.

Kahvit nautittiin tilassa, jonne on 
perustettu aikoinaan Uudenmaansuo-
jeluskuntapiirille kuulunutta esineis-
töä kuten lippuja, suojeluskuntamerk-
kejä ja pukuja sekä kirjallista aineistoa. 
Myös tärkeä Lottatyö on siellä esillä. 
Porilaisille puhui entinen Porilainen eli 
prikaatikenraali Eero Pyötsiä Pääesi-
kunnasta. Hän kertoi tulossa olevasta 
puolustusvoimauudistuksesta.

Eva-Christina Mäkeläinen, Lennart Gripenberg ja Olli Vuorio 
pitivät tilaisuutta mielenkiintoisena.

Porin prikaatin Loimaan alue-
osaston joulupöytä keräsi taas 
sata henkeä yhteen. Piiripääl-
likkö Mauri Ikonen kertoi ko-
konaisturvallisuudesta.
Tom Säilä puhui Joulun sano-
masta ja hän säesti myös yh-
teislaulua lämminhenkisessä 
tilaisuudessa. 
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Moni lukija varmaan ih-
mettelee otsikkoa, eli 
mikä ihmeen ryhmyrien 
(ryhmänjohtajien) luok-

kakokous? Kukaan ei ole varmaan 
sellaisesta kuullutkaan, luokkakoko-
uksesta varmasti kaikki. Jotkut varus-
miespalveluksessa olevat ovat ehkä jo 
ehtineet sellaiseen osallistuakin. Pi-
dempään siviilissä olleet ovat osallis-
tuneet ehkä useampaankin kertaan. 

Eli selvennetäänpä asiaa! Luokka-
kokouksellahan tarkoitetaan sitä, et-
tä tietyn koulutusryhmän opiskelijat 
päättävät kokoontua joskus myöhem-
min tapaamaan tosiaan ja muistele-
maan yhteisiä kouluaikoja. Yleensä 
nämä tilaisuudet ovat olleet osallis-
tuneiden mielestä antoisia ja mukavia 
ja usein niiden pitämistä jatketaankin 
vuosikymmenestä toiseen.

Armeijassa olo on vähintään yhtä 
intensiivistä kuin opiskeluaika, ollaan-
han siinä samassa porukassa yötä päi-
vää ja usein niin fyysisesti kuin psyyk-
kisestikin haastavissa tilanteissa. Se 
kasvattaa yhteishenkeä ja muodostaa 
kiinteitä porukoita ja hyviä ystävyys-
suhteita. Joskus sanotaankin, että ih-
minen saa armeijassa viimeiset hyvät 
kaverit.

Tätä taustaa vasten tuntuukin ih-
meelliseltä, että armeijasta päästyä 
tällaisia säännöllisiä jälkikokoontumi-
sia ei juuri tapahdu RUK:n kurssita-
paamisia lukuunottamatta. Mielestä-
ni tämä on harmi. Muodostavathan 
juuri RAUK:sta komppanioihin palaa-
vat ryhmyrit sellaisen kiinteän, sup-
pean ryhmän, jotka toimivat koko ar-
meijan loppukauden yhdessä hoitaen 
kantahenkilökunnan kanssa merkit-
tävää koulutustehtävää. Siinä saa-
daan kokemusta esimiestehtävistä 
hyvin haastavissa tilanteissa ja isojen-
kin joukkojen junailuissa. Ryhmyriko-
koontumisten traditiolle olisi siis van-
kat perusteet.

Yhteystiedot talteen
Niinpä ryhmyrien kannattaisi mie-

lestäni pitää mielessään tämä ”luok-
kakokous” -asia siirtyessään aikanaan 
reserviin. Myös kantahenkilökunnan 
tulee ottaa asia sopivalla tavalla esille. 
Sovitaan pari kaveria, jotka nimetään 
kokoonkutsujiksi ja määritellään ajan-

Ryhmyrien luokkakokous? 
kohta ja paikka, jolloin ensimmäinen 
tapaaminen tapahtuu. Kokoonkutsu-
jat keräävät kaikkien ryhmyreiden yh-
teystiedot, jolloin kokoonkutsuminen 
on helppoa.

Esimerkkinä voin kertoa tapaa-
mishistorian omasta ryhmyriporu-
kastamme, joka astui palvelukseen 
vuonna 1965 kesällä Porin Prikaatin 
PST -komppaniaan Turun kasarmeil-
le, nykyisin Turun yliopiston kasva-
tustieteellisen ym. laitosten alue. Ali-
upseerikoulun kävimme Säkylässä ja 
sen jälkeen palasimme taas perusyk-
sikköömme PSTK:n Turkuun. Täällä 
toimimme lähes puolen vuoden ajan 
alokkaiden kouluttajina kantahenki-
lökunnan kanssa. Toukokuussa 1966 
sitten siirryimme siviiliin, mutta mi-
tään luokkakokousta eli jatkotapaa-
mista emme älynneet sopia, vaikka 
olimme kasvaneet mitä mukavim-
maksi ja kiinteimmäksi porukaksi. Itse 
kuitenkin satuin keräämään kaikkien 
ryhmyrien nimet ja osoitteet loma-
vihkooni viimeisenä iltana kasarmilla. 
Kimmokkeen tälle antoi mahdollinen 
tuloni myöhemmin syksyllä opiske-
lemaan Hesasta Turkuun, jolloin olisi 
mukava ottaa yhteyttä vanhoihin int-
tikavereihin.

Porukka  kokoon
No opiskelemaan en Turkuun tullut 

ja muistilehtiö jäi muiden armeijan ta-
varoiden joukkoon pahvilaatikkoon. 
Vuosien varrella osoitekirja kuitenkin 
palautui ajoittain mieleeni varsinkin 
kouluaikaisten luokkakokousten mu-
kavien tunnelmien kirvoittamana. Mi-
täpä jos koottaisiin vanha ryhmyripo-
rukka vielä kerran kokoon!

Siviiliin pääsyn 40v ajankohdan lä-
hestyessä ryhdyimmekin sitten toisen 
Hesassa asuvan inttikaverini Kari Ant-
talaisen kanssa kutsumaan porukkaa 
kokoon. Se oli oma antoisa prosessin-
sa 40 vuotta vanhoilla osoitetiedoilla, 
mutta onnistui hyvin. Tavoitimme 17 
ryhmyristä kaikki kahta lukuun otta-
matta, joiden tietoja ei edes väestöre-
kisterikeskus pystynyt antamaan. Ta-
paamispaikalle Turun kasarmialueen 
Porilaispatsaalle saapui 13 ryhmyriä ja 
yksi kouluttajamme. 

Voin vakuuttaa, että ilta kasarmi-
alueen entisessä sotilaskodissa nykyi-

sin toimivassa ravintolassa oli antoisa. 
Tapaamisemme ovat jatkuneet sen 
jälkeen vuosittaisina yhdistettynä ke-
väisin pidettävään Porilaiskillan koko-
ukseen ja Porilaispäivään Huovinrin-
teen kasarmeilla. Myös komppaniassa 
ja RAUK:ssa toimineet kouluttajamme 
on saatu mukaan tapaamisiin. Parin 
vuoden päästä ohjelmassa on tapaa-
minen palvelukseen astumisen ja sivii-
liin pääsyn 50-vuotisjuhlan merkeissä.

Kirjoitukseni sanoma on, että te 
tämän lehden palstoilla esiteltävät 
AUK:sta valmistuvat ryhmyrit huo-
maisitte aikanaan komppanioista sivii-
liin lähtiessänne sopia ryhmyrien kes-
ken myöhemmästä tapaamisesta. Ja 
myöhäistä ei ole vielä niilläkään ryh-
myreillä, jotka tässä vuosikymmenien 
saatossa ovat siirtyneet siviiliin huo-
maamatta sopia jatkotapaamisesta. 
Se vaati vain jonkun tai joidenkin ryh-
tymistä asiaan. Ryhmyrikavereiden 
nimethän löytyvät esimerkisi vanhois-
ta Porilainen lehdistä ja yhteystiedot 
mm puhelinnumero- ja väestörekis-
teritiedoista. Tarvittaessa voin antaa 
vinkkejä puuhaan ryhtyville.

 Antoisaa ryhmyrikokoontumista!
 Kaupunkineuvos Timo Honkala –  

 Ryhmyri -65    
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Pöytyän kunta 
puh. (02) 481 000 tai 
kunta@poytya.fi

YLPEÄ 
ASUKKAISTAAN

www.poytya.fi

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

Turun Seudun Osuuspankki lahjoittaa tänä jouluna hyvää 
joulumieltä TYKS:n Lasten ja nuorten klinikalle. 

Lahjoitus kohdistetaan lasten etäopetuksessa tarvittavien 
laitteiden hankintaan. 

Laitteet antavat lapsille mahdollisuuden käydä koulua 
yhdessä ikätovereidensa kanssa ja osallistua 

opetukseen sairaalasta käsin. Ne tuovat iloa ja virikkeitä 
myös lasten sairaalapäiviin.

Rauhallista joulunaikaa!

RAISIO
Helpon arjen

www.raisio.fi

Oikaisu Porin prikaatin historiaa 
koskevaan artikkeliin

Porin prikaatin 
historiajulkaisu on 
laajentunut kattamaan 
noin 400 vuoden 
ajanjakson.

Prikaatin koko historian noin 1550 -lu-
vulta nykypäivään kirjoittaa yksiin kan-
siin sotahistorioitsija, sotatieteiden tohtori, 
eversti evp. Markku Iskanius. 

Porilainen lehden toimitus pahoittelee 
aiempaa maaliskuun numeron virheellistä 
uutisointia.
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KOKEMÄEN KAUPUNKI
www.kokemaki.fi

matalaenergia- matalaenergia-matalaenergia-
Vallox osaa

matalaenergia-matalaenergia-
ilmanvaihdon

www.vallox.com

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

Porin Rykmentin -

Porin Prikaatin kilta ry.

Se käy helposti osoitteessa:

www.porinprikaatinkilta.fi/

JÄSENYYS/Jäsenhakemus

Jäsenmaksu tällä hetkellä 20 euroa. 

Sillä saat vuosittain 4 Porilainen-lehteä 

sekä 2 Maanpuolustaja-lehteä.

Liity Killan 
jäseneksi! 
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Aliupseerikurssi 2/13:n 
ryhmänjohtajat!

Arvoisat alikersantit, olette suoriutuneet kurssis-
tanne kunnialla, josta esitän teille lämpimät on-
nittelut. Tiedän, että hallitsette hyvin ryhmän ja 

joukkueen menestykselliseen taisteluun tarvittavat tiedot 
ja taidot. Niitä on teille opetettu ja harjoitutettu kurssin 
ajan.

Osaatte tehdä asioita oikein: miten saada ryhmä toi-
mimaan eri tilanteissa, käyttämään sotavarustustaan, mi-
ten sitä johdatte. Tästä osaamisesta olen saanut runsaasti 
näyttöjä seurattuani edesottamuksianne kurssinne aika-
na, kuten
- jääkäriryhmän hyökkäys joukkueen osana
-  tarkka-ampujapartion toiminta
- taisteluensiapu tai liikuntaharjoitukset.

Nyt alkava varusmiespalveluksenne uusi vaihe valmen-
taa teitä tekemään oikeita asioita: valitsemaan tilantee-
seen sopivan seuraavan askeleen ryhmällenne.

Vaativinta tulee olemaan ryhmänne johtaminen. Tätä 
teidän kunkin tulee seuraavaksi erityisesti oppia ja har-
joitella. Se on huomattavasti vaativampaa kuin asioiden 
osaaminen. Teidän on opittava tekemään oikeita asioita ja 
käskeä niiden toimeenpano ryhmällenne esimerkiksi tais-
telutilanteessa oikeassa järjestyksessä. Vaativaa! Palkitse-
vaa!

On vääjäämätöntä, ja tarpeellistakin, että joissakin tilan-
teissa pitää ensin pohtia ja sitten vasta johtaa. Tällaisiin ti-
lanteisiin auttavat kurssillanne toistetut periaatteet, kuten
- Hakekaa suoraan ratkaisua eikä ongelmaa.
-  Ratkaisu löytyy usein yksinkertaisella kysymyksellä  

 Mitä sotatilanteessa tekisin?
- Näyttäkää alaisellenne hyvää esimerkkiä.

Kehotan pian tämän tilaisuuden jälkeen ottamaan kä-
teenne Sotilaan käsikirjan 2013 ja lukemaan ajatuksella 
sotilasvalanne tai -vakuutuksenne tekstin sivulta 17. Se 
tiivistää johtamisen keskeisen olemuksen onnistuneesti.

Toivotan sinnikkyyttä ja jaksamista oppiessanne käytän-
nön kautta johtajan vaativaa tehtävää. 

 Päätän saatteeni Porilaisia velvoittaviin sanoihin:

 ”Kunnia - velvollisuus - tahto.”

 Eversti Juha Pyykönen
 Prikaatin komentaja
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HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi

Renkaat kaikille teille

LOIMAAN RENGAS

Renkaat
asennukset
Painotukset

Vanteet
Rengashotelli
Paikkaukset
Myös työ- ja erikoiskoneet

Lamminkatu 13, 32200 LOIMAA
www.loimaanrengas.fi
Ark. 8-17, la 9-14  p. 02-768 3250

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 vahvista-

massa kotiseutunsa hyvinvointia. 

Osuustoiminta

= yhteistä etua

keula.fi
Alueemme  asiakasomistajien  parhaaksi vuodesta 1903.

110
vuotta

LähiTapiola Varsinais-Suomi 
Eerikinkatu 6 b, 20100 TURKU 

Puh. 010 19 2605  
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MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE MAAHANTUOJA: Mastermark Brands Oy, Ravurinkatu 11, 20380 TURKU, (02) 2760 250, www.mastermarkbrands.fi 

Victorinox SwissTool 
3.0323.3CN on Suomen 
Puolustusvoimien käyttämä 
monitoimityökalu. 

VOITTAMATON
V ST M

3.0323.3CN SwissTool/
Suomen Puolustusvoimat



Avoinna
ma–to  8.30 – 20.30

pe 8.30 – 20
la–su 15 – 20

   800
asiakaspaikkaa.

Lähtemät-
tömästi teidän,

tarjoamme

Tervetuloa Säkylän Sotilaskotiin!




