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H

yvät ystävät,
Porin prikaatin Suomi100 -toimintavuosi oli toimenentynyt. Olen ylpeä tästä kehityksestä. Haluan tässä yhtelias. Olemme kehittäneet valmiusasioita ja koulutydessä esittää erityiskiitokseni Niinisalon perusyksiköille ja
taneet 4 000 varusmiestä, 2 000 reserviläistä sekä
varastoille erittäin hyvästä työstä. Palvelukseenastumispäi1 000 rauhanturvaajaa. Nämä ovat erittäin merkittäviä tunvän päivälliseen mennessä kaikki alokkaat olivat sotilasvanuslukuja, joiden eteen tehtyä työtä kunnioitetaan Puolusrusteissa omissa yksiköissään lähdössä sotilaskotiin tai muutusvoimissa ja koko yhteiskunnassa. Kouluttavat joukot ja
hun vapaa-ajan toimintaan. Odottelua tai ruuhkia ei ollut
tukipalvelumme ansaitsevat tästä kiitoksen.
millään kohteella missään vaiheessa päivää. Tästä on hyvä
Olemme myös pitäneet yllä hyvää yhteyttä Kokkolasta Kejatkaa.
miöön ulottuvan vastuualueemme yhteiskuntaan, erityisesti
Puolustusvoimat täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Prikaatilla
aluetoimistojemme kautta. Viranomaisilta on saatu kiitosta
on merkittäviä vastuita juhlatilaisuuksien järjestelyissä. Vuotoiminnastamme ja syksyn kutsuntakierroskin toteutettiin
den 2018 helmikuussa olemme vastuussa jääkärien kotiinonnistuneesti. Lisäksi vapaaehtoinen maanpuolustuskoulupaluun 100-vuotisjuhlan järjestelyistä Vaasassa, kesäkuussa
tus ja kiltatoimintamme ovat olleet aktiiviPuolustusvoimain lippujuhlapäivän paraatista
sia. Vuoden loppuhuipennuksena oli valta- Olemme nykyaikaisSeinäjoella sekä heinäkuussa SuomiAreenan tikunnallinen Uusimaa 17 –harjoitus, jossa taneet alokaskautta,
laisuuksista Porissa. Tulemme jatkamaan myös
prikaatin henkilökunta, reserviläiset ja va- keskittyen olennaihienoa valaperinnettä maakunnissa. Elokuussa
rusmiehet osoittivat suorituskykynsä. Olen seen samalla tarpeet- saamme kunnian järjestää valatilaisuudet Lieerittäin tyytyväinen kokonaisuuteen, enkä tomia käytänteitä
dossa, Paimiossa, Merikarvialla ja Isojoella.
ole tekemässä suurempia muutoksia vuon- karsien.
Nyt joulun alla on kuitenkin oikea hetki vetää
na 2018. Joitain epäkohtia tulemme kuitenkin korjaamaan.
henkeä ja antaa aikaa läheisille. Muistakaamme myös veteOlemme nykyaikaistaneet alokaskautta, keskittyen olennairaanisukupolven tekemää työtä, jonka johdosta saamme elää
seen samalla tarpeettomia käytänteitä karsien. Havaintojeni
itsenäisessä Suomessa.
perusteella, sekä saamani palautteen myötä, koen että olemToivotan Porilainen-lehden lukijoille rauhallista joulua ja onme oikealla tiellä. Onnistuimme heinäkuun saapumiserällä
nellista uutta vuotta. Erityisesti haluan muistaa niitä viittäkarsimaan turhaa odottelua, jonottamista ja äkseeraamista
sataa rauhanturvaajaa, jotka viettävät tätä joulua eri operaasekä selkeyttämään palvelusaikaa ja vapaa-aikaa heti ensimtioissa.
mäisestä palveluspäivästä lukien. Samalla pystymme nyt paremmin kohtaamaan yksilön ja löytämään tälle oikean tehKUNNIA - VELVOLLISUUS - TAHTO
tävän ilman että sotilaallisuudesta tai suoritusvaatimuksista
Prikaatin komentaja
on tarvetta karsia. Palveluksenaikainen poistumakin on pieEversti Rami Saari
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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

Toivotamme kaikille
asiakkaillemme
ja yhteistyökumppaneillemme
rauhallista joulua
ja turvallista uutta vuotta!

www.millog.fi
Lahjoitamme joulutervehdyksiin varatut rahat syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi.

5

Räntäsade ei lannistanut Porin prikaatin reserviläisten taistelutahtoa
Hankoniemellä.
”– Ihan hyvin tässä menee, juuri alkoi tapahtua. Sitten saavuitte te tyhjänpäiväisiä kyselemään.”, todettiin
taisteluja seuraamaan saapuneelle
tiedotusryhmälle.
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UUSIMAA 17

Uusimaa 17 vahvisti
valmiutta
Teksti: Olli Alho Kuvat: Markus Malila

P

orin prikaati oli vahvasti mukana Puolustusvoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus Uusimaa 17:ssa 27.11.–4.12.
Uusimaa 17:ssa harjoiteltiin pääkaupunkiseudun ja rannikon puolustamista
nopeasti kehittyvässä tilanteessa yhdessä muiden
viranomaisten kanssa. Tavoitteena oli erityisesti
nopean tilanteen vaatiman valmiuden kehittäminen.
- Porin prikaatin osalta harjoituksen tavoitteena oli
harjoitella joukkojen perustaminen nopeassa tilannekehityksessä sekä Maavoimien johdossa toimivan prikaatin esikunnan ja sen alaisten joukkojen
yhteistoiminta Uudellamaalla osana Puolustusvoimien yhteisoperaatiota, kertoo Porin prikaatin
joukkojen pääkouluttaja, everstiluutnantti Petteri
Iitti.
Mukana oli kaikkien prikaatin kouluttamien aselajien ja toimialojen, kuten mm. tiedustelun, sotilaspoliisin, jalkaväen, kranaatinheittimien ja
tykistöaselajin joukkoja. Kaikkiaan Uusimaa 17
-harjoitukseen osallistui Porin prikaatista n. 2000
sotilasta, joihin lukeutui niin henkilökuntaa, va-
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rusmiehiä kuin reserviläisiäkin. Uusimaa 17 oli
myös joulukuussa palveluksensa päättävien varusmiesten koulutuksen huipennus.
Harjoituksen painopistealueella taisteli ensimmäinen Porin prikaatin kouluttama valmiudessa
parhaillaan oleva valmiusyksikkö, joka sai vahvennuksekseen Leopard A4 -panssarivaunuja
Panssariprikaatista. Näiden yhteistoiminta oli hioutunut saumattomaksi syksyn mittaan järjestetyissä harjoituksissa, mikä näkyi kentällä.
Harjoituksessa valmiusyksikkö löi ensitöikseen vihollisen erikoisjoukon osan, minkä jälkeen se suojasi suuremman joukon taisteluun keskittämisen
ja liitettiin sitten osaksi hyökkäävää jääkäripataljoonaa. Pataljoona löi harjoituksessa läntiselle Uudellemaalle tunkeutuneen vihollisen ja taistelujen
jälkeen everstiluutnantti Petteri Iitti kuvaili valmiusyksikön koulutustasoa erittäin korkeaksi.

Paikallisjoukot verkostoituivat
Uusimaa 17 koulutti myös paikallisjoukkoihin sijoitettuja Porin prikaatin reserviläisiä Loimaan–
Oripään alueilla. Paikallisjoukoille oli kohteiden

suojauksen ja muiden tehtävien oheen
aikataulutettu mediakoulutusta. Yksiköiden reserviläiset koulutettiin vastaamaan ympäröivän alueen siviiliväestön
kysymyksiin operaatioturvallisella ja
rauhoittavalla tavalla sekä verkostoitumaan paikallisväestön kanssa.
Yksiköiden valitut henkilöt saivat lisäksi koulutusta erityistilanneviestinnän tukemiseen. Näillä koulutetuilla
ja vakioidulla tiedonkeruukäytännöillä
tehostetaan tiedon kulkua tapahtumapaikalta yksikön päällikölle ja ulkoisesta erityistilanneviestinnästä vastaaville
tahoille. Paikallistasolla onnistui koulutuksen lisäksi myös harjoitusviestintä.
Paikallisoloihin muokattuja tiedotteita
julkaistiin alueen medioissa ja ne löysivät tiensä myös harjoitusta koskeneisiin tiedusteluihin alueen asukkaiden
3400-henkisessä Facebook-keskusteluryhmässä.
Uusimaa 17 vietiin lävitse pakkasen,
räntäsateen ja hämärän sävyttämissä
marraskuisissa olosuhteissa ja harjoituksen tilanteetkin olivat vaativia. Sotilaat eivät luonnollisestikaan haasteita
säikähtäneet ja Uusimaa 17:ään osallistuneet varusmies- ja reserviläisyksiköt
saivat prikaatin pääkouluttajalta kiittävät arviot:
- Koulutustavoitteet saavutettiin erinomaisesti ja joukot osoittivat korkeaa suorituskykyä kuvatussa tilannekehyksessä, everstiluutnantti Petteri Iitti
päättää.
Harjoitukseen osallistui kaikkiaan n.
9000 sotilasta kaikista puolustushaaroista, Pääesikunnasta, sen alaisista laitoksista ja Rajavartiolaitoksesta. Myös
Poliisi, Tulli, Säteilyturvakeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto, Vuosaaren
satama ja Helsingin pelastuslaitos osallistuivat harjoitukseen. Harjoituksen
johtamisesta vastasi Maavoimat.

Virtuaalista
valmistautumista
Teksti ja kuvat: Markus Malila

P

orin prikaatin varusmiehet valmistautuivat marras-joulukuun vaihteen Uusimaa 17 -harjoitukseen jo viikkoja
ennen itse harjoitusta. Varusmiehet toteuttivat tiedustelutehtäviä suunniteltuun harjoitusmaastoon virtuaalisessa koulutusympäristössä (VKY).
Vaikka luokkahuoneesta puuttuvat sotilaille niin tutut märkä
ja kylmä, päästiin virtuaaliympäristössä kuitenkin jo etukäteen
harjoittelemaan mm. tiedusteltavien kohteiden tunnistamista ja
niistä raportointia. Tiedonkulku ja toiminta itse harjoituksessa
sai näin jo hyvät lähdöt viikkoja ennen tositoimia.

Porin prikaati on ottanut kuluvan vuoden aikana käyttöön tietokonepeliin pohjautuvan virtuaalisen koulutusympäristön, jolla on mahdollista harjoituella tiettyjä tehtäviä ohjatusti ennen
maastoon siirtymistä.
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Raaseporin kaupunginjohtaja
Ragnar Lundqvist pohti valmiusasioita yhdessä sotilaiden kanssa
harjoitusviikolla.

Harjoitus muistutti Raaseporia poikkeusoloihin varautumisesta

”Tiedostamme asian
paremmin”
Teksti: Petri Ruohio
Kuva: Markus Malila

R

aaseporin kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvistin mukaan poikkeustilanteisiin varautuminen on
kunnalle lähivuosien haaste.
Uusimaa 17 -harjoitukseen osallistuvat Porin prikaatin joukot kansoittivat
Raaseporin kaupungin metsät. Harjoituksen
yhteydessä harjoiteltiin muun muassa viranomaisten yhteistoimintaa kriisitilanteessa.
Harjoituksen yhteydessä tavoitetun kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvistin mukaan kriisiajan valmiusasiat ovat lähivuosien suunnitelmalistan kärjessä.
Lundqvist katsoo, että maailman muuttuminen kasvattaa yhteydenpidon tarvetta.
– Ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Kunnan val-

miustaso voisi olla vähän korkeampi.
– Olemme kaupungissa päivittämässä valmiussuunnitelmaamme, jotta se olisi entistä käytännönläheisempi. Nykyisessä otetaan
enemmän huomioon suuronnettomuuksia,
myrskyjä ja sen sellaista. Sotilaallisiin toimiin
liittyviä varotoimenpiteitä voisi olla nykyistä
enemmän.
Kaupunginjohtaja katsoo, että harjoitus on lisännyt kaupungin kykyä tiedostaa uhkia.
Kaupunginsihteeri Thomas Flemmich vieraili
torstaina 30.11. Mustion Thorsborgissa järjestetyssä Uusimaa 17 -harjoituksen kuntalaisinfossa. Hän uskoo kuntien roolin olevan entistä merkittävämpi lähivuosina järjestettävissä
harjoituksissa.
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KOLUMNI

K

un viimeksi kävin Säkylässä vuonna 2011, sotilaskodin
työntekijä esitteli minulle sodessa juuri avattua itsepalvelukassaa.
Automaattikassa oli valtakunnan uutinen, sitä tuli Ruotuväen varusmiestoimittaja oikein Pääesikunnasta asti
katsomaan. Kuin ukko ja akka rautatietäJ uhani Ahon romaanissa.

Itsepalvelukassa juolahti välittömästi mieleeni, kun kertausharjoituskäsky kolahti helsinkiläiskaksion
postiluukusta sateisena kesäkuun
päivänä. Käsky sinkosi minut sinä iltapäivänä proustilaiselle pohdinnalle
kotiutumisestani kuluneesta seitsemän vuoden syklistä. Pohdinta jatkuu
tähän päivään asti.
Omilleen muutto kotoa, viime pistettä yhä odottavat opiskelut, avoliitto. Paljon on nuoren miehen elämässä ehtinyt tapahtua, paljon tulee
tapahtumaan. Kertausharjoitus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä, katsoa
omaa elämäänsä hieman etäämmältä.
Siinä sivussa toki palaavat mieleen jo
ruostuneet sotilastaidot.

Nammo 2017 Counter Any Threat Porilainen 180x130conv.indd 1

Itsepalvelukassaa kaivaten
Kolumnin kirjoitushetkellä olen
Hornin hallissa yöpäivystämässä,
puliveivaamassa Uusimaa 17 -harjoitukseen liittyviä viimeisiä suoritteita.
Toimin harjoituksessa tiedotusupseerina ja pääsin näkemään konkreettisesti, miten monta muuttujaa poikkeusajan tilanteessa myös viestijän
täytyy ottaa huomioon.
Viestinnän vinkkelistä Puolustusvoimien organisaation tiedonkulku
on hierarkisuudessaan haaste. Alokasaikoina iskostettu nappuloihin
tuijottelu on usein ristiriidassa Pääesikunnan viestintäosastolla opitun,
asiakeskeisemmän
toimintamallin
kanssa. Onneksi reserviläisenä voittaa ajatus siitä, että tärkeintä on yhdessä asetettuun tavoitteeseen pääseminen.
Rauhanajan
päivittäisviestinnän
yhteensovittaminen sodanajan viestintätehtäviin oli välillä vaikeaa, jopa
mahdotonta. Twitteriä ei voi täyttää
keinotekoisilla sotalarppausviesteillä
joutumatta kiehuvan someraivon uhriksi.
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Olin harjoituksessa monessa mielessä melkoisessa oppijan asemassa. Sodanajan tiedotustoiminnassa
on otettava huomioon temppuja ja
metkuja, joita ei siviilitöissä tarvitse
miettiä käytännössä lainkaan. Ja hyvä
niin.
Kertausharjoituksen aikana oli
hauska huomata Osmo Lapon visioimassa satakuntalaisessa betonikeitaassa muhiva joukko-osasto- ja
alueylpeys. Eteläkarjalainen SaiPan
kannattaja ei voi ymmärtää, mutta
hyväksyy.Jos ja mikäli helsinkiläiskaksion postiluukusta lävähtää jatkossa uusi kertauskäsky, ei se ole
enää niin suuri järkytys. Jospa siihen
mennessä itsepalvelukassatkin ovat
jo palanneet takaisin muotiin.

Kirjoittaja Petri Ruohio on Joutsenosta maailmalle lähtenyt VTK ja
reservin vänrikki, joka suoritti varusmiespalveluksensa Ruotuväen saapumiserässä 2/10. Sietää satakuntalaisuutta maltillisina annoksina.

23.2.2017 14:43:49

Porin prikaati isännöi monikansallista suojeluharjoitusta

Reccex 17 oli osaajien
yhteistyötä parhaimmillaan
Teksti: Tero Savonen Kuvat: Markus Malila

M

aavoimien kansainvälinen suojeluharjoitus
Reccex 17 järjestettiin
17.–24.11.2017 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla. Suomesta harjoitukseen
osallistui henkilöstöä Suojelun erikoisosastosta (SEO), Raivaamisen erikoisosastosta (REO) sekä sotilaspoliiseja Maavoimien eri joukko-osastoista.
Puolustusvoimien lisäksi harjoitukseen
osallistui Rajavartiolaitos, Poliisi ja noin
20 suojelualan huippuosaajaa Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Harjoituksen
henkilövahvuus oli enimmillään noin
120.
Harjoituksessa testattiin Maavoimien,
Rajavartiolaitoksen sekä poliisin yhteistoimintakykyä haastavassa terrorisminvastaisessa operaatiossa. Harjoitukseen muodostettiin monikansallinen
taisteluosasto, joka suoritti lyhyessä

ajassa useita etsintäoperaatioita varsin laajalla operaatioalueella. Jokaisessa tehtävässä joukkojen piti kyetä yhdistämään iskujoukon, raivaajien sekä
CBRN-partioiden toimintaa. Lisäksi
harjoitusjoukon kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin testattiin
koko harjoituksen ajan pitämällä operaation tempo kovana sekä muuttamalla harjoitusjoukon kokoonpanoa kesken harjoituksen. Kaikki harjoitukseen
osallistuneet joukot osoittivat kykenevänsä toimimaan osana kirjavaa ja monikansallista joukkoa.
Harjoitusjoukkoa tuettiin koko ajan
Puolustusvoimien Tutkimuslaitoksen
Reach back centeristä, joka samalla
toimi harjoituksen komentopaikkana. Joukot joutuivat varmistamaan oikeat menettelytavat asiantuntijoilta
esimerkiksi kohdatessaan erilaisia räjähteitä tai kemikaaleja etsintöjä suo-

Tanskalainen suojelumies tähystää
partioajoneuvo RG32:n katolta.
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rittaessaan. ”Vastauskeskuksen” tuki
operaatiolle oli näkyvässä roolissa koko
harjoituksen ajan ja jokaiseen asiantuntijan näkemystä vaativaan kysymykseen kyettiin antamaan myös pätevä
vastaus!

Takana mittavat valmistelut
Harjoituksen skenaario oli valmistelujen kannalta haastava. Suojelun
osaamiskeskuksen piti aloittaa harjoituskohteiden valmistelut lähes vuosi ennen harjoituksen alkua. Kuntien
kanssa yhteistoiminnassa etsittiin sopivia kohteita Huittisten, Lempäälän,
Valkeakosken, Loimaan, Akaan, Turun,
Sastamalan ja Auran alueilta. Lisäksi
jokaisen yksittäisen harjoituskohteen
valmistelut edellyttivät tarkkaa etukäteissuunnittelua ja ammattitaitoa. Kouluttajien piti kyetä luomaan uskottavia

Raivaaja tutkii epäilyttävää kohdetta vanhassa koulurakennuksessa
Huittisissa.

ja riittävän haastavia tilanteita CBRN alan ammattilaisille. Mittava työ näkyi
hyvin harjoituksen aikana ja saimme
kiitosta hyvistä järjestelyistä.

Harjoitus huipentui vaativaan
yhteisoperaatioon
Harjoituksen päätteeksi suoritettiin etsintäoperaatio Maavoimien, Rajavartiolaitoksen, poliisin sekä monikansallisten CBRN-partioiden ja ryhmien
yhteisoperaationa. Iskuosastot tunkeutuivat rakennuksiin näyttävästi räjäyttämällä, tekivät terroristeja esittävät
suojelukomppanian varusmiehet vaarattomiksi, eristivät alueen ja antoivat

raivaajille sekä CBRN-ryhmille mahdollisuuden aloittaa oman toimintansa.
Näyttävää toimintaa, joka oli kuin suoraan action-elokuvista! Ammattilaisten
toteuttamana vaikeatkin tehtävät näyttävät selkeiltä ja toiminta on sujuvaa.

Suojelun osaamiskeskus katsoo
jo eteenpäin
Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonaan kuuluva suojelun osaamiskeskus
tuntuu olevan haluttu yhteistoimintakumppani niin pohjoismaissa kuin Euroopassa. Reccex 17 -harjoituksen aikana toteutettu vierailupäivä oli menestys
ja saimme hyvän mahdollisuuden näyt-
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tää Tsekeissä sijaitsevan NATO:n CBRN
COE:n (Center Of Exellence) edustajille
miten meillä järjestetään suojeluharjoituksia. Niin Maavoimien pioneeritarkastaja kuin muutkin paikalla olleet
kiittelivät järjestelyjä ja tsekit ilmoittivat välittömästi olevansa kiinnostuneita osallistumaan tämän tyyppisiin harjoituksiin tulevaisuudessa.
Reccex-konsepti on vuosien saatossa
osoittautunut toimivaksi ja tälle vuodelle tehdyt muutokset skenaariossa
olivat onnistuneita. Suojelun osaamiskeskus jatkaa valitulla tiellä ja etsimme
jatkossa uusia mahdollisuuksia harjoitella yhteistoimintaa vastaavantyyppisissä tilanteissa muiden viranomaisten
tai muiden Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen joukkojen kanssa. Ensimmäiset ideat on jo laitettu itämään.
Yhdessä toteutettu harjoitus on paras
mahdollisuus myös CBRN-tietoisuuden
levittämiseksi. Kyky toimia taisteluaineiden ja muiden vaarallisten aineiden
vaikutuspiirissä on kaikille sotilaille
kuuluva asia!

Sotilaspoliisi lähestyvät kohdetta vaarallisten aineiden vaikutuspiirissä.

P

orin prikaatissa sijaitsee Puolustusvoimien Suojelun osaamiskeskus. Suojelualan kalusto ja osaajien ammattitaito ovat monipuolisessa
käytössä kaikissa Puolustusvoimien lakisääteisissä tehtävissä. Kansainvälinen
harjoittelu kasvattaa ammattilaisten
osaamista ja joukkojen kansainvälistä
yhteensopivuutta. Rajat ylittävän yhteistyön avulla harjoitellaan myös sotilaallisen avun antamista ja vastaanottamista.
Suojelun osaamiskeskus järjestää opetuksen, henkilöstön, kaluston sekä
toimitilat valtakunnallisille suojelu- ja
pelastusalan kurssille. Kursseja järjestetään pääasiassa palkatulle henkilöstölle ja kadeteille. Vuosittain Säkylään
matkustaa kurssitettavaksi noin 150
henkilöä. Keskukseen kuuluu Suojelun
erikoisosasto sekä Suojelukomppania.
Suojelukomppania kouluttaa asevelvollisia sodan ajan tehtäviin ja vastaa
ammattisotilaiden täydennyskoulutuksesta. Suojelun erikoisosasto pitää yllä
korkeaa toimintavalmiutta.
Suojelun asiantuntijoiden ja koulutuksen takuuna toimii jatkuva kansainvälinen yhteistyö. Erityisesti suojelun

Suojelun erikoisosasto on
kansallinen ja kansainvälinen
suorituskyky

Ammattitaidon
ylläpito vaatii
kansainvälistä
yhteistyötä

kaltaisilla aloilla, jotka vaativat korkean tason jatkuvasti päivittyvää erityisosaamista, kansainvälinen sotilaallinen
yhteistyö on välttämättömyys. Se ylläpitää Puolustusvoimien kykyä tukea
muita viranomaisia ja antaa sekä vastaanottaa kansainvälistä sotilaallista
apua.
– Suomi on Naton laajennetun kumppanuuden maa. Tästä syystä Suomi on
mm. sitoutunut lähettämään Suojelun
erikoisosaston 60 vuorokauden varoitusajalla tehtäviin ulkomaille (Nato
Response Force – Response Force Pool,
NRF RFP). Mahdolliseen operaatioon

osallistuisi palkattua henkilöstöä ja reserviläisiä. Nato-sitoumuksen lisäksi Suojelun erikoisosasto on ilmoitettu YK-joukkopooliin, kertoo Suojelun
erikoisosaston johtaja, kapteeni Juha
Soutolahti.
– Harjoittelemme viikoittain kotimaassa muiden viranomaisten kanssa, annamme virka-apua ja tutkimme suojelualaa. Suojelujoukkomme tukevat
tarvittaessa suurten henkilö- ja kalustomäärien puhdistamisessa, esimerkiksi
suuronnettomuuksissa, Soutolahti tarkentaa virka-aputehtävien luonnetta.
Kalusto kestää kansainvälisen vertailun
Suojelun osaamiskeskuksesta löytyy
sekä asiantuntemusta että korkeatasoista kalustoa. Kansainvälisestä harjoittelusta hyödytään konkreettisesti
kalustoa ja toimintatapoja vertailemalla
sekä yhteiseen kehitystyöhön osallistumalla. Kansainvälinen yhteistyö on
myös kustannustehokas tapa kehittää
toimintaa.
– Vahvuutemme on laaja-alainen osaaminen. Monipuolinen kalustomme on
laadukasta sekä kansallisesta että kansainvälisestä näkökulmasta, Soutolahti
vertailee.

Kun kaiken on pakko toimia
www.patria.fi
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Varusmiespalvelus
nykyaikaan

Teksti: Rami Saari Kuvat: Markus Malila, Jussi Toivanen

Puolustusvoimien 100-vuotisuhlien lähestyessä on paikallaan pohtia, mitkä koulutuksen ja sotilaskasvatuksen käytänteet ovat seuranneet aikaansa ja mitkä jääneet junnaamaan
menneeseen. Iso osa suorituskyvystämme ja toiminnastamme kuuluu ensimmäiseen luokkaan. Jälkimmäiseenkin kategoriaan jää paljon asioita, erityisesti asiakaspinnassamme
joukko-osastoissa.

D

igitalisaatio, syrjäytyminen,
yksilöllisyyden korostuminen
ja muut nyky-yhteiskunnan
ilmiöt ovat saattaneet jäädä
osin huomioon ottamatta nykypäivän
sotilaskasvatuksessa. Helposti tulee
tehtyä kuten aina ennenkin, jo aikanaan maatalousyhteiskunnassa hyviksi
havaituin toimintatavoin.
Olen saanut viime vuosina palvella
joukko-osastoissa, ja valitettavasti havaintoni kahden suuren joukko-osaston käytänteistä tukevat yllä kirjattua:
tehdään niin kuin ennenkin. Muutokset ovat vaikeita, kun vanha koulutuskulttuuri välittyy ikäluokalta toiselle.
Päätin, että Porin prikaatissa katkaisemme tällaisen itseään toteuttavan
kehän. Mentorinani on toiminut eversti Pekka Järvi, jonka komentajakaudella Panssariprikaatissa edistettiin uutta
koulutuskulttuuria hyvin tuloksin.
Tavoitteena on, että asevelvollinen kokee Puolustusvoimat nykyaikaiseksi,
oikeudenmukaiseksi ja järkeväksi paikaksi, jossa hänestä pidetään huolta ja
jossa hänelle etsitään hänen kykyjään
vastaava sodan ajan tehtävä.

Mitä pitää tehdä ennen palvelukseen astumista?
Projekti alkaa kutsuntojen ja palvelukseen astumisen välisestä ajasta. Yksi
keskeinen palvelusmotivaatioon vaikuttava asia on se, että asevelvollinen
pääsee haluamaansa saapumiserään
ja palveluspaikkaan. Aluetoimistot ja
joukko-osastot selvittävät halukkuuksia kutsunnoissa ja ennen palveluksen
alkua tehtävillä kyselyillä. Toiveita kysytään alkeellisilla paperi- tai sähköpostilomakkeilla, joiden käsittely on
työvoimavaltaista ja eri vaiheissa kertautuvaa.
Kaipaan sujuvia asevelvollisen digitaalisia palveluja: Puolustusvoimien antamaa applikaatiota tai jopa asevelvolliselle maksettua dataliittymää, jolla hän
voi pitää yhteyttä Puolustusvoimiin.
Näin voisimme ylläpitää kahdensuun14

taista yhteyttä, joka edesauttaisi nykyaikaista informaation vaihtoa.
Mahdollisuudet tuntuvat rajattomilta: erilaiset kyselyt, kutsuntakuulutus,
palvelukseenastumismääräys, kertausharjoituskutsu, loma-anomukset, lomamatkat, tiedustelut seuraavista kertausharjoituksista ja niin edelleen.
Porin prikaatissa asiaa on räätälöity
siten, että some-agentit ja mediavarusmiehet etsivät ennakkokyselyihin
vastaamatta jättäneitä henkilöitä sosiaalisesta mediasta ja kysyvät heiltä palveluksen aloittamiseen liittyviä asioita,
esimerkiksi sitä, mihin perusyksikköön
haluaisit, onko kutsuntojen jälkeen tapahtunut muutoksia terveydentilassa ja
mikä on tämän hetken kunto.
Heinäkuun saapumiserän neljästäsadasta ennakkokyselyyn vastaamatta
jättäneestä asevelvollisesta tavoitettiin
puolet. Some-kyselyyn heistä vastasi
sata, ja heille pystyimme tarjoamaan
paremmat edellytykset palveluksen
aloittamiseen. Perusajatuksena on toimia siellä, missä kohderyhmäkin on, ja
noudattaa kohderyhmän toimintatapoja.
Tuon kaiken ja paljon muuta voisi toteuttaa koko Puolustusvoimien laajuisin yhtenäisin toimintatavoin ja käyt-

täen nykyaikaisia digitaalisia palveluja.
Kokonaisuus olisi toteutettavissa samaan tapaan kuin verottajan joustavat
ja toimivat verkkopalvelut. Asevelvollisen informaatiopalveluja tulisi kehittää
– ei tulevaisuuden vaatimuksien, vaan
nykypäivän mahdollisuuksien mukaisiksi.

Tavoitteena on, että asevelvollinen kokee puolustusvoimat nykyaikaiseksi,
oikeudenmukaiseksi ja
järkeväksi paikaksi, jossa
hänestä pidetään huolta
ja jossa hänelle etsitään
kykyjään vastaava sodan
ajan tehtävä.
Ennen alokkaiden palvelukseen astumista valmennan ryhmänjohtajat ja
henkilökunnan. Linjaukseni käsitellään johtamassani joukkoyksikön komentaja- ja päällikköpuhuttelussa, jonka jälkeen kaikkien on noudatettava
samoja pelisääntöjä.
Saapumiseräkäskyssä
ohjeistamme
vastaanoton järjestelyt ja tarkennamme edellisen saapumiserän käytänteitä.
Perusyksiköiden jokapäiväistä toimin-
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taa ohjaa ja yhtenäistää prikaatin palvelusohje. Kaikessa tässä komentajan tärkeänä työparina ja sparraajana toimii
Koulutusosaston päällikkö.

Palveluksen aloitus erityisen
tärkeä kokonaisuus
Palvelukseen astuvan asevelvollisen on
voitava olla yhteydessä some-agentteihin palveluksen alkua edeltävät viikot.
Kysymyksiä voi tehdä kuinka pienestä
asiasta tahansa, esimerkiksi siitä, pitääkö mukaan ottaa omat kalsarit tai taskulamppu.
Tyhmiä tai turhia kysymyksiä ei ole,
eikä vastaukseksi kelpaa, että asia on
mainittu Varusmieheksi-kirjasessa tai
alokastiedotteessa. Some-agentit vastaavat heti kysymyksiin, joihin osaavat, ja muut kysymykset välitetään
henkilökunnalle. Kaikkiin kysymyksiin vastataan.
Palvelukseen astumispäivän järjestelyjen sujuvuus ja yksilön kohtaaminen
ovat erittäin tärkeitä. Heti ensimmäinen opasmies toivottaa alokkaan tervetulleeksi. Vastaanottopisteessä ryhmänjohtaja kertoo alokkaan pääsevän
”hyvään yksikköön”, opastaa tätä ja
kertoo, mitä tapahtuu seuraavaksi. Samoja asioita ei kysellä monta kertaa.

Esimerkiksi uskontoa kysyttiin ennen
erilaisissa paperilapuissa neljässä eri
kohteessa. Nyt informaatio kirjataan
yhdellä kertaa kaikkien tarvitsijoiden
käyttöön. Tavoitteena on, että alokas
kokee saapuneensa nykyaikaiseen organisaatioon, jossa vallitsee järkevä
tapa toimia.
Joukkoyksiköiden komentajat ja perusyksiköiden henkilökunnan ”ykkösketjut” ovat paikalla ensimmäiset viikot.
Alokkaat otetaan vastaan yksilöinä.
Samalla alkaa myös tutustuminen ryhmänjohtajaan ja joukkueenjohtajaan.
Nämä asiat tehdään ensimmäisenä iltana, jolloin myös päällikkö käy esittäytymässä alokkaille.
Ensimmäiseen päivään ei kuitenkaan
ladata liikaa odotuksia eikä tapahtumia.
Riittää, että alokkaat on otettu vastaan,
varustettu ja puettu sotilasvaatteisiin.
Kaikki tulopäivän toiminnot toteutetaan porrastetusti pieninä osastoina,
jotta ruuhkat ja odottelu saadaan minimoitua.
Porin prikaatissa alokkaiden ensimmäisen päivän palvelustehtävät on tehty
päivälliseen mennessä. Illalla on aikaa
käydä Sotilaskodissa tai kuntotalossa.
Tätä voi olla vaikea uskoa, mutta järjestely on onnistunut jo kahdessa saapumiserässä.

Turhien käytäntöjen karsiminen
Vuosikymmenten saatossa muotoutuneet käytännöt on uskallettava kyseenalaistaa ja nykyaikaistaa. Eikö muka
palveluksessa voi pitää kännykkää mukana, eikö hiljaisen tunnin aikana voi
katsoa leffaa kuulokkeilla omassa punkassa? Miksi pinkkaa ja punkkaa pitää

fiilata koko ajan, miksi päivystäjän pöydän ympärillä pitää tehdä monimutkaisia ilmoittautumiskuvioita?
Esimerkkejä on vaikka kuinka paljon.
Meillä käytännöt, joihin ei ole nykyaikaista selitystä, on poistettu käytöstä.

Mitenkähän muualla?
Keskitymme toimintakykyyn ja siihen,
että kullekin yksilölle löytyy kykyjen
mukainen tehtävä, mikä on peruskoulutuskaudella olennaisinta. Pyrimme
tunnistamaan tukea tarvitsevat alokkaat heti. Joissain tapauksissa heille räätälöidään aloitusjärjestelyjä, jotta palvelus käynnistyisi onnistuneesti.
Ryhmänjohtajilla on tässä ratkaiseva
osa. Olenkin käskenyt ryhmänjohtajat majoittumaan alokastupiin, jotta he
voivat tukea ja tarkkailla ryhmäänsä
koko ajan.
Osa alokkaista joudutaan määräämään
b-palveluskelpoisuusluokkaan. Tämäkään ei ole ongelma, sillä erilaisia varuskuntatehtäviä on paljon, ja myös niissä palveleminen tukee joukkojen sodan
ajan suorituskykyä, yhtenä esimerkkinä käyttöhuollon aputehtävät.
Peruskoulutuskauden päättyessä valinnat on tehty, minkä jälkeen erikois- ja
joukkokoulutuskaudet voidaan toteut-

taa kuten ennenkin, eli sodan ajan joukot tehdään suorituskykyvaatimuksen
pohjalta. Joukkotuotanto tosin onnistuu entistä sujuvammin, koska yksilöt
ovat paremmin valittuja ja joukossa vallitsee luonteva sekä reipas ilmapiiri.
Edellä kuvattu palveluksen aloituksen nykyaikaistaminen on lukuisten
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pienten tekijöiden muodostama kokonaisuus. Joukko-osaston johdon ja
koko esimiesketjun pitää sitoutua siihen viimeistä ryhmänjohtajaa, kirjuria ja varusvaraston apulaista myöten.
Kyseessä on kokonaisremontti ja koulutuskulttuurin muutos. Uusia kehittämiskohteita on etsittävä koko ajan jatkuvan parantamisen hengessä.
Uskon, että Koulutus 2020 -hanke ratkaisee joitain tässä kuvattuja kehittämistarpeita. Joukko-osaston näkökulmasta haluan kuitenkin muistuttaa
siitä, että perusyksikkötasalle ei pidä
kerralla tuoda liikaa muutoksia, koska
kaiken muun päivittäisen toiminnan
ohella niiden jalkauttaminen voi olla
mahdotonta. Uudistuksen rajaukset ja
aikataulut tulee harkita tarkkaan.

Mitä on saatu aikaan?
Peruskoulutuskauden kehittämisprojektimme on kesken, sillä sitä on toteutettu vasta kahden saapumiserän ajan.
Pikavoittoja koulutuskulttuurin kehittämisessä ei jaeta, mutta jo nyt henkilökunta ja varusmiesjohtajat huolehtivat
alaistaan aikaisempaa enemmän.
Ryhmänjohtajat tutustuvat alokkaisiinsa entistä nopeammin ja perusteellisemmin, koska he asuvat samassa tuvassa. Perusyksiköissä on karsittu turhia
käytäntöjä, kuten pinkkojen teko, osa
siivouspalvelusta ja turhanpäiväiset ilmoittautumiset. Palveluksen ja vapaaajan ero on selkeytynyt. Varusmiesjohtajat voivat keskittyä opettamiseen,
kouluttamiseen ja omaan vapaa-aikaansa. Valinnat ovat helpottuneet, kun
esimiehet tuntevat alaisensa. Perusyksiköissä on aiempaa luontevampi ilmapiiri.
Porin prikaatin peruskoulutuskauden
aikainen poistuma on pienentynyt noin
viisi prosenttia, mikä tarkoittaa sataa
henkilöä saapumiserää kohti.
Olemme voineet tarjota onnistumisia
niille, jotka eivät kenties aiemmin ole
onnistuneet missään. Organisaatiolle on ollut hyötyä heidän palveluksestaan. Onnistuminen on ollut palkkio
myös omalle työlleni. Vaivannäkö ei
ole myöskään pois sodan ajan joukkojen koulutuksesta, sillä se tehdään vasta peruskoulutuskauden valintojen jälkeen.

KESKITTÄMÄLLÄ

VAKUUTUKSESI

SINULLA ON

VARAA VALITA.
LähiTapiolan Omaetu jopa 17 %
+ S-ryhmän Bonus jopa 5 %
Kun keskität vakuutuksesi LähiTapiolaan, voit
säästää vakuutusmaksuissa jopa 17 %. Lisäksi
vakuutukset kerryttävät sinulle S-ryhmän
Bonusta, parhaimmillaan 5 %.
Lue lisää: lahitapiola.fi/omaetu

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito.

Lähijournalismia
Maakuntalehdessä pystymme kertomaan
havainnollisesti, miten uutiset vaikuttavat
tämän seudun asukkaiden elämään.

YLPEÄ
ASUKKAISTAAN
YLPEÄ
Pöytyän kunta
ASUKKAISTAAN

NO NYT ON KYLLÄ
MIELETÖN ETU!

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

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

S-mobiili-sovellus tuo
omistajan uudet edut
aina suoraan puhelimeesi.

www.poytya.fi

www.poytya.fi
LATAA S-MOBIILI

S-MOBIILI.FI
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Tuntematon
Porilainen
Teksti: Asko Tanhuanpää

Jaakko Zittingin ura sotilaspuvussa on edennyt Porin
prikaatin jälkeen ensin rauhanturvaajaksi Libanoniin ja
viimeksi Tuntemattoman sotilaan kuvauksiin.

E

i ole väärin sanoa, että Jaakko Zitting on Porilainen. Zitting, 26-vuotias mikkeliläinen restonomi on
sitä nimenomaan isolla Peellä niin kuin
me kaikki muutkin aikanaan Porin prikaatissa varusmiehinä palvelleet.
Otsikon toinen sana tulee puolestaan
Aku Louhimiehen Tuntemattomasta
sotilaasta, jonka kuvauksissa Zitting oli
yksi ahkerimmista avustajista. Kaikkiaan Tuntematon vei miehen elämästä
45 päivää.

Puoli vuotta Libanonissa
Palataan ajassa taaksepäin aina vuoteen
2010 ja kyseisen vuoden toiseen saapumiserään. Tuolloin käynnistyi Antti
Zittingin tie Porilaisena.
- Halusin inttiajalta tavallista enemmän, mistä syystä hain Porin prikaatin kansainväliseen valmiusjoukkoon.
Koulutus oli haastavaa ja se antoi hyvät
valmiudet sekä kriisinhallintatehtäviin
että kotimaan puolustukseen, Jaakko
Zitting kertaa.
Kriisinhallintatehtäviin Zitting pääsi jo
vuosi kotiutumisensa jälkeen eli 2012,
kun suomalaiset palasivat muutaman
vuoden tauon jälkeen UNIFIL-operaatioon Libanoniin. Silloinen alikersantti
palveli puoli vuotta vaunun it-ampujana.
- Kaikki kävi todella äkkiä. Olin ehtinyt
opiskella reilun kuukauden, kun puhelimessa tiedusteltiin halukkuutta lähteä rotaatiokoulutukseen. Se pisti suun18

nitelmat siinä vaiheessa täysin uusiksi.
- Varusmiesajalta tuttu porukka miehitti operatiivisen komppanian lähes kokonaan Libanonissa. Se oli kaikin puolin hienoa aikaa.
Työtä Libanonissa Jaakko Zitting kuvaa
pitkälti rutiininomaiseksi. Tiukin tilanne puolen vuoden aikana sattui kohdalle, kun paikalliset blokkasivat hetkeksi
läntisen sektorin esikuntaan matkalla
olleen evakuointipartion. Kuin sattumalta paikalla oli mediaakin.
- Ihan Israelin rajan tuntumassa sijaitsevassa tukikohdassa ollessani sain
katsella Merkavan putkea niin sanotusti silmästä silmään, hän selvittää.
Heti Libanonin jälkeen Zitting asetti
tavoitteekseen hoitaa kesken jääneet
opinnot alta pois. Nyt ne ovat takana
ja kriisinhallintatehtävät ovat alkaneet
taas kiinnostaa.
- Kuka tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, jättää Zitting ovet auki.

Armeijasta oli hyötyä
Jaakko Zittingin opinnot katkesivat
myös kesällä 2016, kun aktiiviseksi
reserviläiseksi itseään luonnehtiva reservin kersantti törmäsi Facebookissa
ilmoitukseen avustajien tarpeesta. Zitting lähti lopulta mukaan Maanpuolustusyhdistyksen kautta.
- Alun perin tarkoituksena oli käyttää kesä opparin kirjoittamiseen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeaan, mutta käytännössä koko kesä 2016 ja vielä
syksykin menivät avustajahommissa.
Talvikuvauksissakin olin MPK:n osaston kurssinjohtajana.
- Voi sanoa, että annoin tuotannolle
kaikkeni, mutta tuli se opparikin sentään valmiiksi ja vielä parhaalla mahdollisella arvosanalla, hän painottaa.
Zitting oli MPK:n kirjoilla kuvauksissa
useamman viikon ajan, mutta projektin
edetessä alkoi pyyntöjä tulla myös suoraan tuotannosta.

- Kuvauspäiviä oli siksi paljon, että ehdin mukaan aika useaan rooliin. Ehkä
sekin auttoi, että viennän aika hyvin savonmurretta. Jälleen kerran tuli konkreettisesti todistettua, millainen rikkaus murteet ovat, kuvausten jälkeen
vielä jälkiäänityksissä Helsingissä käynyt Zitting virnistää.
- Olin sotamiehen roolissa aika monessa eri aselajissa, mutta välillä päällä oli myös alikersantin vehkeet. Siitä
oli ainakin jonkin verran hyötyä esimerkiksi irtautumista ja hyökkäämistä
kuvattaessa, että olin käynyt armeijan.
Esimerkiksi siitä piti pitää huolta, ettei homma näyttänyt liian modernilta.
Pystykorvaa pidetään esimerkiksi hyökätessä ihan eri tavalla kuin rynnäkkökivääriä, hän vertaa.

Etuoikeutettu mies
Kaikkiaan Tuntemattoman sotilaan kuvauksissa oli mukana 1 800 avustajaa,
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Tuntemattoman sotilaan kuvauksissa ei juuri luppoaikaa ollut, mutta ryhmäkuvaan sentään ehdittiin. Jaakko Zitting
eturivissä viidentenä oikealta. (Juuli Aschan © Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017)
Reservin kersantti Jaakko Zitting MPK:n
harjoituksissa. (Jaakko Zittingin arkisto)
Rauhanturvaajana Libanonissa. (Jaakko Zittingin arkisto)

jotka tekivät yhteensä yli 4 500 roolia.
Aktiivisimman avustajat viettivät kuvauksissa jopa 70 päivää.
- Pidän itseäni etuoikeutettuna, sekä
Tuntemattoman että Libanonin takia.
Molemmat olivat upeita kokemuksia,
joihin pääsy on suhteellisen harvinaista, vain pari muuta kriisinhallintaveteraania kuvauksissa tavannut Jaakko
Zitting tiivistää.

Suomi100 -paraati
Säkylässä

N

oin 500 Porin prikaatin sotilasta ja
kymmenkunta ajoneuvoa osallistui
Säkylässä 5.12. järjestettyyn paikalliseen Suomi 100 -juhlaparaatiin.
Varaslähtö itsenäisyyspäivän juhlintaan keräsi arkipäivästä huolimatta mukavan kokoisen yleisön ja kevyt pakkanen
suosi järjestelyjä. Vaikka Porin prikaati on sijainnut
Säkylässä vuodesta 1963 alkaen, ovat paraatit kuitenkin keskustassa harvinaisia, sillä prikaati hyödyntää
tapahtumissaan pitkälti omaa varuskunta-aluettaan.
Paraatin ohimarssin vastaanotti Porin prikaatin komentaja eversti Rami Saari seurassaan Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää. Paraatijoukkoja komensi
Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan komentaja
everstiluutnantti Tero Savonen.
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Porin prikaatin henkilöstön
ylennykset ja kunniamerkit
6.12.2017
Tasavallan presidentti on ylentänyt 6.12.2017 seuraavat Porin
prikaatissa palvelevat henkilöt
Everstiksi
Everstiluutnantti Holma Mika Heikki
Everstiluutnantiksi
Majuri
Kankare Vesa Tapio
Majuri
Toivonen Kari Johannes
Kapteeniksi
Yliluutnantti
Tapio Klaus Juha Henrikki
Yliluutnantiksi
Luutnantti
Söderlund Timmy Karl Torvald
Tasavallan presidentti on ylentänyt 6.12.2017 seuraavat puolustushallinnossa palvelevat henkilöt reservissä:
Yliluutnantiksi
Luutnantti
Wallin Joni Juhani

Vänrikiksi
Ylikersantti     
Ryhtä Risto Matias
Pääesikunnan päällikkö on
6.12.2017 ylentänyt reservissä sotilasmestariksi Porin prikaatissa
aliupseerina palvelevan ylivääpeli
Jarmo Sakari Jokelan ja antanut hänelle sotilasmestarin palvelusarvon.
Porin prikaatin komentaja on
6.12.2017 ylentänyt reservissä vääpeliksi seuraavat Porin prikaatissa
aliupseerina palvelevat ja antanut
heille vääpelin palvelusarvon.
Ylikersantti (res ylik)             
Heino Antti Tapani Artturi
Ylikersantti (res ylik)             
Lehtonen Jussi Jeremias
Ylikersantti (res ylik)             
Ranki Matti Tapani  
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Porin prikaatin komentaja on
6.12.2017 ylentänyt reservissä ylikersantiksi seuraavan Porin prikaatissa aliupseerina palvelevan ja
antanut hänelle ylikersantin palvelusarvon.
Kersantti (res kers)               
Kivikankare Jan-Markus
Jalkaväen tarkastaja on myöntänyt 6.12.2017 seuraaville Porin prikaatissa palveleville sotilaille Jalkaväen ansioristin:
Kapteeni
Kulmanen Matti Samuli
Yliluutnantti
Koivula Vesa Petteri
Yliluutnantti
Seppä Ville Jaakko
Mikael
Ylikersantti
Mäki Mika Kalevi
Ylikersantti
Lampi Joonas Veikko Iivari

Porilaisheraldiikkaa

Satakunnan pioneerija viestipataljoona
edeltäjineen
Teksti: Tero Savonen

S

atakunnan pioneeri- ja viestipataljoona on tänä päivänä yksi
Suomen suurimmista pataljoonista. Sen varusmiesvahvuus
on parhaimmillaan yli 800 henkilöä ja
henkilökunnan määrä on noin 75. Suuri on kaunista!
Kun lukee pioneeri- ja viestiaselajien
vaiheita Porin prikaatissa, voi nähdä
tiettyä samankaltaisuutta. Molempien koulutus oli alkujaan organisoitu
erillisyksiköihin tai -osastoihin, joiden
paikkaa prikaatissa vaihdettiin aina
ajankohtaan sopivasti.
70- ja 80-luvuilla pioneerikoulutuksessa
painottui erityisesti liikkeenedistäminen ja suluttaminen. Tuohon aikaan
pioneerit olivat tuttu näky maakunnissa rakentamassa siltoja tai ylittämässä
vesistöjä syöksyveneillään tai harjoittelemassa vastustajan hidastamista erilaisilla sulutteilla. Viestikoulutuksessa
painottui yhtymän viestijärjestelmän
(YVI) kouluttaminen.

Satakunnan Pioneeripataljoona
1.7.1994 - 31.12.2014
Vuonna 1994 pioneerit ottivat merkittävän kehitysaskeleen, kun Säkylään
muodostettiin läntisen Suomen pioneerikoulutuskeskus prikaatiin perustetun
Satakunnan pioneeripataljoonan myötä. Kymenlaaksosta siirtyi Korian varuskunnan lakkauttamisen yhteydessä
lähes 30 virkaa Säkylään. Ensimmäiseksi
pataljoonan komentajaksi nimitettiin
everstiluutnantti Hannu Heino.
Pioneeripataljoona jatkoi toimintaa
hyväksi koetulla linjalla ja pioneerit
olivat näkyvästi esillä suluttamisharjoituksissa maakunnan päätiestöllä tai
työvoima-aputehtävissä siltoja rakentamassa. Koulutukseen kuului lisäksi näyttävät vesistöharjoitukset joko
ponttonikalustoilla tai syöksyveneillä.
Näkyvyys toikin mainetta pioneereille
eikä kutsunnoissa enää kyetty vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, jolloin
kaikkia halukkaita ei voitu määrätä pioneerijoukkoihin.
Vuonna 2007 pataljoona sai uutena yksikkönä Panssarintorjuntakomppanian.
Se oli pioneereille sopiva kumppani ja
mahdollisti tehokkaan yhteistoiminnan harjoittelun sinkomiesten ja miinoittajien kesken. Suojelukomppanian siirtyminen Keuruulta Säkylään
1.7.2014 toi mukanaan täysin uutta
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osaamista prikaatiin ja samalla pioneeripataljoonan vastuulle siirtyi valtakunnallinen suojelukoulutus.
Muutosten lisäksi pataljoonan pioneerikoulutus muuttui vaiheittain nykyisenkaltaiseksi taistelupioneeritoiminnaksi.
Samalla luotiin edellytykset kansainvälisten valmiusjoukkojen pioneerikoulutukselle.

Länsi-Suomen Viestipataljoona
1.7.1998 - 31.12.2014
Turun pataljoonan lakkauttamisen
myötä perustettiin Länsi-Suomen
Viestipataljoona, johon kuuluivat jääkärikomppania, sotapoliisi- ja tiedustelukomppania, esikunta- ja huoltokomppania sekä viestikomppania. Pataljoonan ensimmäiseksi komentajaksi
nimitettiin everstiluutnantti Turkka
Heinonen. Viestikomppania sai suuren
osan henkilöstöstään Keuruulta lakkautetusta viestipataljoonasta. Viestikoulutuksessa otettiin harppaus eteenpäin
kun siirryttiin kouluttamaan prikaati
2005:lle kuuluvaa YVI 2-järjestelmää.
Kansainvälinen koulutus oli heti alusta alkaen näkyvästi esillä, koska sitä
annettiin kolmessa pataljoonan perusyksikössä. Vuosituhannen vaihteessa
prikaatin viestijoukot osallistuivat ensi
kertaa uutena joukkona viestiaselajin
perinteiseen Ritarimalja-kilpailuun ja
mainitsemisen arvoista on, että heti
vuonna 2001 viestikomppania voitti
tuon kilpailun.

Satakunnan pioneeri -ja viestipataljoonaksi 1.1.2015
Viimeisin organisaatiomuutos yhdisti
prikaatin pioneeri- ja viestijoukot. Länsi-Suomen viestipataljoonan lakkauttamisen myötä pataljoonan organisaatioksi muodostui 1. pioneerikomppania,
suojelukomppania, esikuntakomppania
sekä viestikomppania. Näiden kahden
teknisen aselajien yhdistämisellä on
Suomessa pitkät perinteet, koska jo sotien aikaan pioneerijoukkojen ja viestijoukkojen tarkastajana toimi Saksassa
jääkärikoulutuksen saanut pioneerikenraali Unio Sarlin.
Pataljoonassa on viime aikoina keskitytty kaikille joukoille yhteisten koulutusaiheiden vakioimiseen, joista pääosa
liittyy jalkaväkikoulutukseen. Esimerkiksi taisteluammunnat toteutetaan
jalkaväen ampumaohjelmiston mukaisesti partioammunnoista joukkueammuntoihin. Aselajimies on erikoiskoulutettua jalkaväkeä! Lisäksi pataljoonassa on pyritty johdonmukaisesti
kehittämään joukkojen koulutustason
arviointia vakioituihin koulutustapahtumiin liittyen. Tavoitteena on tukea
tavoitteiden saavuttamista analyyttisellä arvioinnilla, joka on osa koulutusta
koko palvelusajan.
Pataljoonamme on kuluvana vuonna
kulkenut edelläkävijänä monessa asiassa. Otimme maavoimissa ensimmäisenä joukkona M18-järjestelmän koulutuskäyttöön hyvällä menestyksellä.
Esikuntakomppanian
sotilaspoliisit
onnistuivat jälleen kerran kiitettävästi
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valtakunnallisissa arvioinneissa. Pioneerikomppanian tuottamat taistelupioneerijoukkueet niittivät mainetta
Virossa järjestetyissä harjoituksissa
kevään ja kesän kuluessa ensimmäisinä suomalaisina reserviläisjoukkoina.
Suojelun osaamiskeskuksen henkilöstön ammattitaito on ollut kysyttyä niin
kansainvälisesti kuin kotimaassakin.
Olemme olleet aktiivisesti kehittämässä viranomaisyhteistyötä ja tänä päivänä olemme haluttu yhteistyökumppani
niin poliisin kuin pelastusviranomaisten kanssa.

Satakunnan Pioneeri- ja viestipataljoonan joukkoyksikkölipussa on
keltaisella mustapalteisella lippukankaalla pystyyn noussut, mustapunakruunuinen ja punavaruksinen,
sinistä suoraa lyömämiekkaa etukäpälissään pitelevä karhu.
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Onko Juho Valamaa Suomen seuraava UFC-tähti?

Vapaaottelukipinä
roihahti Kosovossa

Teksti: Asko Tanhuanpää Kuvat: Asko Tanhuanpää ja Juho Valamaan arkistot

Juho Valamaa ei ollut vielä varusmieheksi tullessaan
himourheilija, mutta kaikki
muuttui rauhanturvaajana.
Porin prikaatilla on iso rooli siinä, että
alun perin Kokemäeltä lähtöisin oleva
vapaaottelija Juho Valamaa, 32, voi nimittää itseään huippu-urheilijaksi tai
ylipäätään edes urheilijaksi. Antaa Valamaan itsensä kertoa.
- Hain valmiusjoukkoihin heti lukion
jälkeen ja pääsin sisään 2004. Setäni
Timo Koivisto oli palvellut 1980-luvun
lopulla Namibiassa ja kiinnostus lähti
sieltä.
- Kotiuduin heinäkuussa 2005 ja lähdin
heti seuraavassa rotaatiossa Kosovoon.
Siellä meni täysi vuosi tiedustelujoukkueen kokoonpanossa. Tukikohdassamme Camp Villessä oli pieni tatami,
missä innostuin vapaaottelusta oikein
tosissani. Samaan aikaan rauhanturvahommissa ollut luutnantti Robert Sainio, kotimaassa Porin prikaatin miehiä,
veti mukaan ja on siis oppi-isäni, Valamaa muistelee.

Yhteenkuuluvuuden
tunne oli huipussaan
Kovan treenaamisen ja kurinalaisen
elämän seurauksena Kosovossa liki 20
kiloa painostaan kadottanut Juho Valamaa sanoo olleensa ennen armeijaan
lähtöään tavallinen, omaksi ilokseen
liikuntaa harrastanut nuori. Monen
muun kokemäkeläisen tapaan taekwondo kiinnosti, mutta urheilijaksi Valamaa ei voinut itseään kutsua.
- Näin jälkikäteen on helppo sanoa, että
tykkäsin armeija-ajasta tosissani. Tiedustelupuolella koulutus oli tehokasta,
mielekästä ja kiinnostavaa. Siinä oppi
myös säännöllisen liikunnan merkityksen. Mitä raskaampi harjoitus, sitä

isompi tyydytys, nykyinen reservin alikersantti selvittää.
- Armeija-ajalta jäi muutama kaveri, joiden kanssa tapaillaan edelleenkin. Yhteenkuuluvuuden tunne oli kova, mutta rauhanturvahommissa se oli vieläkin
kovempi. Se oli yksi niistä isoista asioista operaatiossa. Ihan äkkiä en muista, että olisin kokenut mitään likikään
vastaavaa missään muualla, miettii Valamaa.
- Olo oli monestakin syystä aika tyhjä, kun vuoden rauhanturvakomennus
loppui ja palasi takaisin normaalielämään, hän myöntää.
Rauhanturvaajaksi Juho Valamaa ei ole
sen koommin enää hakeutunut, eikä
miehellä ole kokemuksia myöskään
kertausharjoituksista.
- Rauhanturvaajaksi saattaisin vielä lähteäkin, mutta katsotaan tämä vapaaottelujuttu ensin loppuun asti, ilmoittaa
Valamaa.

Viimeisin ottelu
päättyi tyrmäykseen
Ensimmäisen ottelunsa vapaaottelijana Juho Valamaa otteli nykyisessä kotikaupungissaan Turussa, minne hän
muutti sairaanhoitajaopintojensa takia
hetimiten Kosovon jälkeen. Amatöörinä otteluita kertyi kaikkiaan 11 ja sattumoisin rekordi näyttää yhtä montaa
voittoa.
Ammattilaiseksi siirtymisensä jälkeen
77-kiloisissa kilpaileva Valamaa on ehtinyt otella 19 kertaa. Voittoja tilillä on
toistaiseksi 15 ja tappioita neljä.
- Viimeisin ottelu oli elokuussa Hartwall Areenalla, missä voitin portugalilaisen vastustajani Aires Benroisin
teknisellä tyrmäyksellä jo ensimmäisessä erässä. Seuraavan ottelun piti olla
nyt joulukuussa, mutta se jouduttiin
peruuttamaan. Kova yritys olisi päästä
häkkiin viimeistään tammi- tai helmikuussa, Valamaa selvittää.
25

Vain parta puuttuu. Alikersantti
Valamaa kotiutui Säkylästä
heinäkuussa 2005.

Venäläisen M1 Global -organisaation
väreissä otteleva Valamaa on turhan
vaatimaton kerratessaan, miten ottelussa Benroisia vastaan kävi. Helsingin
Sanomat kertoi otteluselostuksessaan
ottelusta seuraavasti: ”Turkulaisjyrä ei
jättänyt pienintäkään mahdollisuutta
ja tyrmäsi portugalilaisen avauserän viime sekunneilla tylyillä polvipotkuilla.”
Samassa uutisessa lehti nostaa Valavuon yhdeksi kotimaan kehien suurimmista toivoista.
- Vahvin puoleni vapaaottelijana lienee
mattopaini tai lukkopaini. Treenasin
sitä puolta alkuun eniten ja homma toimii edelleenkin. Varsinaisesti heikkoja
puolia ei ole, mutta kaikkea pitää tietysti kuitenkin kehittää koko ajan. Viime aikoina olen kiinnittänyt erityisesti
huomiota nyrkkeilyyn ja pystyotteluun
ja kokonaisuutta ajatellen monipuolisuus on samalla mennyt selvästi eteenpäin, hän tiivistää.

UFC-paikka vaatii
myös hyvää tuuria
Juho Valamaalle ei voi olla esittämättä
kysymystä maailman suurimmasta ja
tunnetuimmasta vapaaotteluorganisaatiosta UFC:stä. Eli miten kaukana ”paikka auringossa” vielä on?
- Sinne pääsy on kiinni todella monista asioista. Tähtien asentojen pitää olla
kohdallaan eli tarvitaan hyvää tuuria,
hyvä manageri ja hyvä taustatiimi. Suomi on niin pieni markkina, ettei pelkkä ottelurekordi vielä riitä. Kysymys
on bisneksestä, missä on pakko katsoa
muutakin kuin pelkkää urheilua Suomesta voi kuitenkin nousta huipulle
siinä, missä mistä tahansa muualtakin,
Valamaa tietää,
Osaamisesta ja kunnosta sen ei pitäisi Valamaan tapauksessa ainakaan olla
kiinni. Hän sanoo nimittäin olevansa
nyt paremmassa kunnossa kuin koskaan ennen.
- Uran alkupuolella kärsin aika paljon
loukkaantumisista, mutta viime aikoina olen saanut harjoitella täysillä ja se
näkyy myös otteluissa. Iso kiitos viime
aikojen menestyksestä kuuluu myös
valmentajalleni Vesa Vuorelle, joka on
pistänyt rytmitykset kohdalleen. Hänen johdollaan työn määrä on nostettu
uudelle levelille.
- Treeneissä pyrin käymään viikossa
10-11 kertaa. 80 prosenttia on lajiharjoittelua ja loput 20 oheistreeniä eli voimaa, kestävyyttä ja nopeutta, ynnää
Valamaa.
Tärkeimmäksi
harjoitusvastustajakseen Finnfighters Gymin salilla Juho
Valamaa nostaa Olli Santalahden, jonka painoluokka on sama ja mikä tärkeintä, joka myös treenaa tosissaan.

Juho Valamaa (kuvassa vasemmalla) kehuu yhteenkuuluvuutta joka
vallitsi varusmiespalveluksessa ja
myöhemmin rauhanturvaajana.
- Piirit Suomessa ovat pienet ja tarpeen
tullen on mahdollista käydä myös muualla treenaamassa. Jos joku suomalainen pärjää, se on muidenkin etu. Kun
laji tunnetaan, on mahdollista saada
myös tukijoita, harjoittelun ja ottelemisen ohessa elääkseen välillä myös ”oi-
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keita töitä” tekevä Valamaa kertoo.
- En ostanut Kosovosta verovapaata autoa, vaan pistin rahaa säästöön. Niillä
on rahoitettu osittain vapaaotteluharrastustakin, hän paljastaa.
Juho Valamaa on vakuuttunut siitä, että
Suomesta pystyy nousemaan vapaaottelumaailman huipulle siinä, missä mistä tahansa muualtakin.

Huittisten Säästöpankki toivottaa
HYVÄÄ JOULUA JA ONNEA VUOTEEN 2018!
EURA I HUITTINEN I PORI, Pohjoiskauppatori I SASTAMALA I SÄKYLÄ
puh. 010 841 5700 I saastopankki.fi/huittistensp
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Protolab Oy on erikoistunut suojattujen erikoisajoneuvojen, sekä
niiden osien ja komponenttien tuotekehitykseen ja valmistukseen.
Protolab pyrkii toiminnassaan kehittämään,
ylläpitämään ja hyödyntämään kotimaista
alan erikoisosaamista.
Esimerkkinä oheisen kuvan Protolab
PMPV 6x6 “Misu”.

Protolab Oy, Sinikalliontie 12, 02630 Espoo, Finland

www.protolab.fi

SILIKONITUOTTEET
Pakurlantie 6, 20380 Turku, Puh 010 617 620

Suomen Kunniamerkkipalvelu
KULTASEPPÄ PIRKKO MÄKI-REKOLA

Kaikki kultasepäntyöt sekä kunniamerkkien ompelupalvelu

Tuureporinkatu 19, 20100 TURKU
PUH. 0400 476 871

Liity Killan jäseneksi!
Se käy helposti osoitteessa:
www.porinprikaatinkilta.fi/
JÄSENYYS/Jäsenhakemus
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K

esäkuussa 2017 vuoden
valoisimpana
aikana sain kutsun
osallistua Uusimaa 17
-harjoitukseen. Vanhanaikaisen kotikasvatuksen saaneena,
olen tottunut ajatukseen että,
kun Isänmaa kutsuu, vastataan
myöntävästi. Kesä kului ja syksy tuli ja meni ja lopulta oltiin
siinä hetkessä, kun harjoitus
omalta osaltani alkoi. Reserviläiset varustettiin ja aseilla tehtiin kohdistusammunnat. Illalla
joukko ilmoitettiin komentajalle ja harjoitus lähti toden teolla
käyntiin.
Uusimaa 17 osui siihen aikaan
vuodesta, jolloin sää Suomessa
on kaikkein haastavinta. Sää
voi olla pakkasta tai sitten loppusyksyn lokaa ja vesisadetta.
Harjoituksemme aikana sää oli
juuri tyypillisen syksyistä eli
märkää ja pimeää. Suurilta vesisateilta ja pakkasilta onnistuimme välttymään koko harjoituksen ajan. Harjoituksen aikana jokaiselle meistä tuli ajoittain
tutuksi se kuinka yöuni katkesi ja kuinka makuupussista ei
ole kiva kömpiä ylös kesken makoisten unien. Nämä ovat
niitä asioita, jotka kuuluvat sotilaan arkeen.
Itseäni on aikanani opetettu siihen, että jokaisesta asiasta
on hyvä löytää omat valopilkkunsa. Itse löysin Uusimaa 17
harjoituksesta seuraavat valopilkut: 1. Palvelustoverit; joukkomme koostui eri taustoista tulevista taistelijoista. Keskustelut meidän välillämme oli varsin mielenkiintoisia. Luottamusta herätti erityisesti jokaisen ammattitaito. 2; Huumori;
Esimiehemme kehottivat alusta alkaen suhtautumaan asioihin huumorilla ja kaiken aikaa sitä sai huomata toisella olevan pientä pilkettä silmäkulmassa. Sotilaiden huumori on
aika pitkälti tilannekomiikkaa ja aikaisempien tilanteiden
muistelua. 3. Oman tehtävän kiinnostavuus; Itse koin oman
tehtävän erittäin mielekkääksi ja kiinnostavaksi ja esimiesten puolesta omaa tehtävää sai kehittää ja omaan asiantuntemukseeni luotettiin. 4. Ne tietyt huippuhetket; Oma huippuhetkeni oli harjoituksen toiseksi viimeinen aamu. Sain

KOLUMNI

Valon pilkahduksia
toimittaa kenttäehtoollisen kauniissa talviaamussa.
Kaiken kaikkiaan harjoitus oli minulle hyvä kokemus ja toivottavasti myös muille siihen osallistuneille. Harjoituksen
reserviläiset ovat palanneet omiin tehtäviinsä, osa varusmiehistä on jo kotiutunut ja kantahenkilökunta ja uudet varusmiesjohtajat odottavat uutta saapumiserää palvelukseen.
Kohta meillä on edessä myös joulu. Toivottavasti joulu tuo
meille kaikille lepoa ja yhdessäolon hetkiä läheisten kanssa.
Joulu tuo myös sen suurimman valon tänne maanpäälle :
”Kansa joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon.’’ Jes.
9:1

Omasta puolestani haluan toivottaa Porilainen-lehden
lukijoille Hyvää ja Siunattua Joulua ja Uuttavuotta 2018.
Tapio Hietalahti
Sotilaspastori (ovo)
Kosken Tl seurakunnan kirkkoherra

Parasta palvelua elämän
eri vaiheisiin
HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi

Hämeentie 14, 31500 KOSKI TL / puh. (02) 484 330
Vilhonkatu 21 A, 24240 SALO / puh. (02) 727 8850
Kauppatie 15, 25260 VASKIO / puh. (02) 727 8800
etunimi.sukunimi@poppankki.fi

PARKANO

www.poppankki.fi/koski
29

”Olen
kauhean ylpeä
suomalaisista
nuorista”
Teksti ja kuva: Asko Tanhuanpää

Siviilimaailmasta armeijan
palkkalistoille tullut Dina
Varjamo sanoo nauttivansa työstään Porin prikaatin kansainvälisten asioiden sosiaalikuraattorina.

P

orin prikaatin kansainvälisten
asioiden sosiaalikuraattorina kesäkuun alussa aloittanut Dina
Varjamo haluaa aloittaa haastattelun
kiitoksella. Hän kiittää suomalaisia
nuoria sotilaita ja samalla suomalaisia
rauhanturvaajia.
- Minun silmissäni he ovat kaikki fiksuja ja hyvin käyttäytyviä ihmisiä. Kaikesta huokuu se, että tehtäviin on saatu
hyvät eväät. Rauhanturvaajat niin kuin
myös varusmiehet suhtautuvat palvelukseen sekä siihen liittyviin velvoitteisiin vakavasti, Varjamo tiivistää.
Dina Varjamo työskenteli ennen armeijan palkkalistoille tuloaan Loimaan
kaupungin sosiaalitoimen palvelukses-

sa ja kokemusta kertyi niin perhetyöstä, aikuissosiaalityöstä kuin lastensuojelustakin. Erityisen ylpeä hän sanoo
olevansa sosiaalipäivystäjänä tekemästään työstä.
- Suurin ero entisessä nykyiseen verrattuna on siinä, että tein aiemmin
korjaavaa sosiaalityötä ja nyt kysymys
on enemmänkin ennalta ehkäisevästä
työstä ja rauhanturvaajien kokonaisvaltaisesta tukemisesta. Tärkeintä on olla
ajoissa liikkeellä.
- Ihan oma lukunsa oli tietysti täysin
uuteen maailmaan hyppääminen. Jouduin opettelemaan kaiken slangista
lähtien, mutta toisaalta tiedän tuoneeni
mukanani myös tuoreita ajatuksia ja innovaatioita. Ulkopuolisen on myös helpompi kyseenalaistaa toimintatapoja,
Varjamo miettii.
Dina Varjamo kertoo painottavansa jatkossa kotiuttamistilaisuuksien sisällön kehittämiseen. Uutena elementtinä
mukana on paneelimuotoinen keskustelu, joka toimii alustuksena yksilö- ja
ryhmäkeskusteluihin.
- Puhun jo rotaatiokoulutuksessa kotiuttamistilaisuuksien merkityksestä,
avainsanana kaikessa on vertaistuki.
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Itseltään paljon vaativan Dina
Varjamon motto on yksiselitteinen:
”Puoliksi tehty ei ole tehty”.

Yritän vahvistaa sitä ajatusta, että jokaisella on mahdollisimman hyvä kyky
selvitä kriiseistä omilla olemassa olevilla vahvuuksillaan. Se on selviytymiskykyä, että osaa pyytää tukea ja ottaa sitä
myös vastaan, hän painottaa.
Varjamo ehti olla nykyisessä tehtävässään vain reilun kuukauden ennen kuin
hänelle tuli mahdollisuus käydä Libanonissa tutustumassa UNIFIL-operaatiossa palvelevien suomalaisten rauhanturvaajien arkeen.
- Parasta antia olivat keskustelut rauhanturvaajien kanssa. Hakeuduin aina
kuin suinkin mahdollista tilanteisiin,
missä pääsin keskusteluyhteyteen ja
imin kaiken tiedon itseeni, olin kuin
pesusieni. Kentällä tuntemukset, fiilikset ja kokemukset ovat autenttisia, kuvaa Varjamo.
- Olen jo laittanut ensi vuodelle pyynnön päästä käymään jossain operaatiossa. Haluaisin tutustua myös pienempiin
operaatioihin. On ihan eri asia puhua
jostain tietystä operaatiosta, kun on
sen ilmapiirin itse kokenut, hän tietää.

Mettämunkkeja
makean nälkään
Teksti: Henna Ryömä

S

äkylän Sotilaskotiyhdistys ry:n
vihreät sisaret kokoontuivat lokakuun lopussa Sotilaskodin pihalle
harjoittelemaan munkkien valmistusta
kenttäolosuhteissa. Tavallisesti munkit
maastoharjoituksiin toimitetaan Sotilaskodin leipomosta, mutta osana Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen poikkeusolokoulutusta sotilaskotisisaret ovat
harjoitelleet toimimista myös toisenlaisissa olosuhteissa.
Ensimmäinen kenttäleipomokoulutus
järjestettiin toukokuussa 2016, kun
Vappu Alapeteri Rovaniemeltä saapui
harjumaastoon kouluttamaan säkyläläisiä. Nyt halusimme kerrata opittua,
yrittää omin voimin ja “korottaa panoksia”. Valitsimme vähän vaativamman
ajankohdan ja lokakuun nopeasti pimenevässä illassa kohtasimme ensimmäiset haasteet, kun pihalle pystytettyyn
telttaan piti saada valoa. Valo saatiin
järjestettyä, kenttäleipomon laatikot
otsalamppujen valossa auki ja kaikki
leipomon osaset tunnistettua.
Iloisen puheensorinan ja naurun saattelemana selvisimme leipomon pystytyksestä ja saimme munkit nousemaan
nostatustelttaan. Munkkien noustessa
kertasimme turvallisuusohjeita kaasun
ja kuuman öljyn kanssa toimimisesta

sekä keskustelimme munkkien oikeasta paistolämpötilasta ja hygieniaohjeista.
Jännitys tiivistyi, kun ensimmäiset
munkkirinkilät laskettiin kuumaan öljyyn ja munkkien “soittelu” alkoi. Puukepeillä käännellyistä munkeista tuli
kauniita ja herkullisia. Munkkeja pääsivät maistamaan koulutuksessa olevien
sisarten lisäksi Sotilaskodin vakituinen
henkilöstö sekä tiedottajan apulainen
jääkäri Rouhiainen ja varusmiesgraafikko jääkäri Vainio. Palaute oli positiivista ja munkit tekivät kauppansa.
Säkylän Sotilaskotiyhdistyksellä ei ole
omaa kenttäleipomoa vaan kenttäleipomovälineistö on Sotilaskotiliiton omistuksessa ja sitä saavat kaikki yhdistykset lainata. Säkylän Sotilaskotiyhdistys
on suunnitellut ensi vuoden toukokuulle pop-up sotkua, mihin otettaisiin
mukaan myös kenttäleipomo. Samoin
näytösluonteisesti kenttäleipomo on
tarkoitus pystyttää kesän Okra-messuille. Ehkä näemme siellä ja saamme
tarjota näitä herkullisia mettämunkkeja sinullekin.
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Syyskokouskuulumisia
Teksti: Seija Heiska
Säkylän sotilaskotiyhdistyksen syyskokous keräsi sotilaskodin kerhohuoneeseen marraskuun viimeisen päivän iltana ilahduttavasti 12 vihreää sisarta.
Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Liisa Räsänen ja sihteeriksi Tuija Ryömä. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja
ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Punkari ja Pirjo Vaano.
Yhdistyksen
toimintasuunnitelmaa
vuodelle 2018 esitteli lyhyesti Seija
Heiska. Vuoden 2018 teemana on ”Vapaaehtoisesti varusmiehen hyväksi perinteikkäästi ja uudistuen”. Asiakkaiden hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä
pidetään huolta. Yhdistys pyritään pitämään elinvoimaisena, yhtenä tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen.
Motivoitunut ja hyvinvoiva sisar on tärkeä kulmakivi. Sisartapahtumia on joka
kuukausi ja oman leiman niihin lyö Sotilaskotiliiton 100-vuotis juhlavuosi.
Toimintasuunnitelma herätti keskustelua, etenkin tulevien tapahtumien osalta, mutta se hyväksyttiin sellaisenaan.
Jäsenmaksut päätettiin pitää entisellä
tasolla. Toimivalta jäseneltä maksu on
10 € ja kannattavalta jäseneltä 30 €.
Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa
Marja Syrilä. Johtokunnasta erovuoroisina olivat varsinaiset jäsenet Päivi Perälä ja Airi Kuusisto, sekä varajäsenet
Elina Laineenoja ja Tarja Putko. Heistä suostumuksensa jatkokaudelle olivat
antaneet Perälä ja Laineenoja. Johtokuntaan valittiin uusina jäseninä varsinaiseksi jäseneksi Katriina Salmi ja varajäseneksi Sirpa Mannila.
Yhdistyksen tilintarkastuksesta vastaa
edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young
oy.
Yhdistyksen edustajiksi Sotilaskotiliiton kokouksiin vuodelle 2018 valittiin
Henna Ryömä, Seija Heiska ja Sirpa
Mannila.
Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry toivottaa kaikille hyvää ja rauhallista joulunaikaa sekä onnellista vuotta 2018! Tänä
vuonna käytämme joulutervehdyksiin
varatut varat varusmiesten hyväksi.

Kiltaterveisiä ja
joulun odotusta

V

uosi alkaa olla lopuillaan ja
on aika katsoa mitä kuluneena vuonna on saatu aikaan.
Aivan ensimmäiseksi on todettava, että yhteistyö Porin prikaatin
kanssa on ollut todella miellyttävää.
Kiltaa on kannustettu, meidät on otettu
monessa mukaan, Porilaista on yhdessä toimitettu ja ennen kaikkea tunnemme olevamme prikaatin suurien siipien suojassa. Saimme esimerkiksi olla
YMCA:n mukana elokuussa toteuttamassa 1000 varusmiehille virkistävää ja
liikunnallista toimintakykypäivää. Samalla pääsimme lähelle varusmiesten
ajatusmaailmaa ja elämää.
Kiltalaiset maksavat jäsenmaksun, saavat Porilaisen ja kutsutaan mukaan yhdistyksen vuosikokoukseen Säkylään
sekä alueosastojen kokouksiin ja tapahtumiin. Nyt on pyrkimyksenä tarjota
kiltalaisille enemmän mahdollisuuksia
osallistua erilaisiin maanpuolustushenkeä ylläpitäviin tapahtumiin. Pidimme
Säkylässä lokakuussa yhteistyöpala-

verin usean Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toimivan killan kanssa.
Olemme kiltojen kanssa alustavasti sopineet, että kaikki killat avaavat useita
paikallisia tapahtumia sekä kiltamatkoja kaikille alueen kiltalaisille.
Palvelukseen saapuneiden varusmiesten sopeuttamisen helpottamiseksi Puolustusvoimien joukko-osastoissa järjestetään heinäkuussa Läheisten
päivä. Ensi vuonna se pidetään lauantaina heinäkuun 14. päivänä. Prikaatin kanssa olemme sopineet, että killat osallistuvat päivään Porin prikaatin
killan johdolla Säkylässä ja Pohjankankaan Tykistökillan johdolla Niinisalossa. Vieraita saapuu noin 3000 – 4000
henkilöä molemmille paikkakunnille.
Olemme kutsuneet mukaan kaikki alueen killat järjestämään toimintarasteja,
myymään tuotteitaan ja rekrytoimaan
uusia jäseniä.
Samalla olemme alustavasti päättäneet
pitää Kiltapäivän 14.7.2018, johon kaikki kiltalaiset ovat tervetulleita. Päivän
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järjestelyjen onnistumiseksi pyritään
järjestämään molemmilla paikkakunnilla MPK:n kurssi 13.-14.7. Samalla
pyritään järjestämään kiltalaisten ampumakilpailut. Näistä kerrotaan lisää
kiltojen kautta ja seuraavissa lehdissä.
Kiltojen yhteistoimintaan liittyen käykää katsomassa Porin prikaatin killan
kotisivulta kohdasta Tapahtumia kiltalaisille. Sieltä löytyy viimeistään ensi
vuoden alusta alkaen monia hienoja tilaisuuksia ja retkiä, jonne voitte lähteä
mukaan.
Haluan kiittää Porin prikaatia, yhdistyksen hallitusta ja alueosastojen aktiiveja kuluneen vuoden aikana järjestetyistä hienoista tapahtumista sekä
kaikkia kiltalaisia osallistumisesta eri
tapahtumiin!

Rauhallista joulun aikaa
teille kaikille!
Markku Heinonen
markku.heinonen@kolumbus.fi

Loimaalla historiaa tutuksi
Teksti ja kuva: Kari Nummila

”Se, joka ei historiaa tunne, ei uuttakaan ymmärrä!”
”Jos kansakunta ei tunne historiaansa, sillä’ ei ole tulevaisuutta eikä
identitetttiä (kuka olet ja mihin
kuulut)”.

N

ämä ovat tuttuja, ikivanhoja
sanontoja, joiden paikkansapitävyyttä ei ole syytä epäillä.
Porin prikaatin killan suurin alueosasto,
Loimaa (reilut 400 jäsentä) ja kiltaamme myös alaosastona kuuluva Loimaan
seudun vääpelikerho (noin 70 jäsentä)
ovat viime aikoina ottaneet vaarin edellä mainituista lauselmista kahdellakin
eri tilaisuudella, joista toisessa perehdyttiin monille tuntemattomaan paikallishistoriaan.
Marraskuun lopulla Loimaalla järjestettiin tilaisuus, jossa muisteltiin 21.
marraskuuta 1917 Loimaalla käytyä
tulitaistelua, niin sanottua Vesikosken
kahakkaa tai Paperitehtaan taistelua/
Loimaan Isoawihaa, jossa olivat vastakkain toisella puolella Loimaan punakaarti ja venäläissotilaita sekä Loimaan,

Alastaron ja Vampulan suojeluskunnat.
Muistotilaisuuden taustayhteisönä oli
Vapaussodan Varsinais-Suomen perinneyhdiostys, mutta sen suunnittelusta
ja käytännön järjestelyistä vastasivat
kiltalaiset, joilla oli tärkeä rooli myös
ohjelmassa. Muistotilaisuus järjestettiin maakunnan komeimmassa suojeluskuntatalossa, Heimolinnassa, joka
täyttyikin yleisöstä. Sen on rakentanut
maakunnan vanhin suojeluskunta, Loimaa.
Suurlakko alkoi 14. marraskuuta ja
päättyi 20. marraskuuta. Punakaarti
oli ottanut Loimaalla haltuunsa mm.
puhelinkeskuksia. Suojeluskunnat halusivat normalisoida tilanteen. Syntyi
21.11. 1917 tulitaistelu, jossa kaatui
kaksi suojeluskuntalaista ja yksi punakaartilainen, todennäköisesti myös
yksi venäläinen matruusi. Kumpikin
puoli menetti lisäksi taistelun ulkopuolella yhden uhrin eli kaatuneita oli viisi
tai kuusi. Turusta tuli Loimaalle 21. päivän illalla ainakin 150 punakaartilaista
ja venäläistä sotilasta. Loimaa jäikin punakaartin haltuun sitä rataa.
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Loimaalla pidettiin joulukuun alussa
taas perinteinen joulujuhla. Tarjolla
oli antoisa pitopöytä, josta nautti reilut sata vierasta. Mukana oli myös kitamme vanhin jäsen, aina vireä Tarmo
Ahti, joka lauloi mukana Matti Merran säestäessä sotien ajan nostalgisia
kappaleita. Palkitsemisten ja muun ohjelman lisäksi kuultiin killan puheenjohtajan Markku Heinosen kiintoisa
esitelmä otsikolla ”kantti kesti”.
Kyse oli siitä, miten viime sodissa kotirintamalla naisten, nuorten ja vanhusten voimin pidettiin äärimmäisin
ponnistuksin ja ratkaisevasti huolta siitä, että rintamalla voitiin taistella isänmaan puolesta. Kyse oli mm. viljelytöistä tai valtavista keräys- ja talkootöistä
kuten esim. massiivisista marjastuksista tai romunkeräyksistä. Sota-ajan ja
sitä seuranneen jälleenrakennusurakan
vaiheista olisi hyvä kertoa laajasti muiden ohella nykyistä paremmin myös
nousevalle polvellemme.

Kiltalaiset nauttivat yhdessäolosta, hyvästä ohjelmasta ja jouluisen runsaasta
pitopöydästä.




   
   

   


Pankki- ja
vakuutuspalvelut
yhdessä.
op.fi/keskita

Tervetuloa paikalliseen!

Tule omistaja-asiakkaaksi paikalliseen osuuspankkiin.
Olemme valmiit palvelemaan sinua tulevaisuuden
muuttuvissa tilanteissa. Voit varata ajan osoitteessa
op.fi/vaihda tai soittamalla 010 2569 213.
Lämpimästi tervetuloa!

OP
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Joulurauhaa Pohjankankaan
Tykistökillalta

Kilta- ja läheistenpäivänä
saatiin ihailla myös nollakakkosen komeita laukauksia
perinnejaoksen esiintyessä
yleisölle kahteen otteesee

Kuvat; Sirkka Ojala.

T

oiminnantäyteinen vuosi ja samalla viimeinen
vuoteni Pohjankankaan Tykistökilta ry:n puheenjohtajana alkaa olla viimeisillään. Tyytyväisenä voin todeta, että olemme palanneet toiminnassamme vanhaan ja hyväksi koettuun rutiiniin.
Yhteistyö Porin prikaatin, Satakunnan tykistörykmentin ja Porin prikaatin kilta ry:n kanssa toimii
hienosti. Yhtenä hyvänä esimerkkinä on heinäkuun
saapumiserän alokkaiden läheisten päivä, joka toteutettiin Niinisalossa. Kuulemani mukaan ensi vuonna
samansisältöinen tapahtuma toteutetaan myös Huovinrinteellä.
Uutena kiltamme puheenjohtajana aloittaa vuoden
vaihteessa toimittaja Kalevi Virtanen Ulvilasta. Uskon, että yhteistyö hänen ja Porin prikaatin killan
puheenjohtajan Markku Heinosen välillä sujuu erinomaisesti.
Kiitän Porin prikaatin johtoa, Porin prikaatin kilta
ry:n puheenjohtajaa ja MPK Satakunnan Niinisalon
koulutuspaikan entistä päällikköä Kimmo Tuomea
sekä erityisesti Satakunnan tykistörykmentin komentajaa everstiluutnantti Jarmo Kiikkaa saumattomasta ja rakentavasta yhteistyöstä puheenjohtajavuosieni aikana.
Jarmolle toivotan myös menestystä uusissa tehtävissä.

Killan puheenjohtajan nuija siirtyi Kalevi Virtaselle vuosiksi 20182019. Nuijan luovutti seuraajalleen evl evp. Matti Soini. Varapuheenjohtajaksi kilta valitsi Kankaanpään Seudun Tykistökillan puheenjohtajan Pauli Huhtamaan.

Porilaisen lukijoille toivotan rauhallista joulun aikaa
ja maanpuolustushenkistä uutta vuotta.

Yhteistoimintahengessä
Matti Soini
Puheenjohtaja
Pohjankankaan Tykistökilta ry

Killanmuurinpohjalettuja paistaneet kiltaveljet ryhmäkuvassa killan puheenjohtaja Matti Soinin kanssa. Vasemmalta Veikko Rantaniemi, Jorma
Alanen, Matti Soini, Heikki Aho-Mantila ja Pertti Luoma.
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Ei enää pankkitunnusten
yliviivaamista – lataa
tunnuslukusovellus
Tunnuslukusovellus on avaimesi kaikkiin
Nordean palveluihin. Tunnuslukusovelluksella hoidat pankkiasioiden lisäksi kätevästi
myös verkko-ostokset tai asioit esimerkiksi
viranomaispalveluissa.
Lataa Nordea Tunnusluvut -sovellus mobiililaitteesi sovelluskaupasta jo tänään.
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus

0 2 0 0 3 0 0 0 ( p v m / m p m ) , n o r de a . F I
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi

IKKUNAT, OVET, KALUSTEET

Lankanumerosta 8,21 snt/puh. + 6,90 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puh. + 16,90 snt/min.

eura.fi

KOTIMAISTA LAATUA

DOMUS YHTIÖT OY
PUUSEPÄNKATU 1
32200 LOIMAA
P. 0207 100 200
WWW.DOMUS.FI
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Tee hyvä
kauppa
Loimaalla

Osuuskauppa Keulan bonustaulukko

Palvelemme ma 9–18ti–pe 9–17, la 10–14
Lamminkatu 7
Myynti 040 450 7001, 040 4507011
Huolto 040 450 7002, 040 450 7012
www.loimaanlaatuauto.fi

www.keula.fi

Raisio on hyvä paikka asua
ja opiskella!
Rasekon ammattiopisto ja Rasekon aikuisopisto Timali tarjoavat monipuolista
ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille Raisiossa, Naantalissa ja Mynämäellä.
Rasekon ammattiopisto kouluttaa monen eri alan perustutkintoihin ja aikuisopisto
Timali koordinoi näyttötutkintotoimintaa sekä ammatillista lisäkoulutusta. Timalilla
on myös oma oppisopimuksiin keskittyvä yksikkönsä Raision oppisopimustoimisto.

www.raseko.fi
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Haku päättyy
15. tammikuuta
2018.

puolustusvoimat.fi

