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Jumala luo,
ihminen rakentaa
Arvoisat Porilaisen lukijat,

Vuosi on alkanut reippaan työnteon 
lisäksi juhlatunnelmissa. Vietimme 
16.2. Porin prikaatin vuosipäivää ja 
helmikuun 25. päivä juhlimme jää-
kärien paluun 105 -vuotisjuhlaa Vaa-
sassa. Molemmat mieleenpainuvia 
tapahtumia ja tervetullutta vaihte-
lua arkiseen aherrukseen. Tosin ta-
pahtuman järjestäjälle juhlapäivä-
kin on työtä ja aherrusta, mikään ei 
synny itsestään.
Varsinkin sotilaskielessä me luomme 
usein. Operaatioita suunnitellessa 
luomme edellytyksiä tai olosuhtei-
ta jollekin, hankkeet luovat suori-
tuskykyjä ja valveutuneet esimiehet 
luovat hyvää työilmapiiriä. Luomi-
nen kuulostaa helpolta ja mukaval-
ta; asiat vain hoituvat ja ilmiintyvät 
taianomaisesti. Ihminen kuitenkin 
rakentaa. Kaiken uuden luominen 
tarkoittaa käytännössä sitä, että joku 
tekee; valo saattaa palaa toimistois-
sa, yksiköissä ja varastoilla yllättävän 
myöhään.
Valot ovat palaneet viime vuonna ja 
näyttää siltä, että palavat edelleen 
tänä vuonna. Joukkotuotannon ja 
harjoitusjärjestelmän lisäksi käytet-
tävyyden nosto, kertausharjoitukset, 

kansainväliset harjoitukset sekä tu-
levaisuuteen tähtäävät suunnittelu-
tehtävät työllistävät meitä kaikkia. 
Oletuksilla mennään myös aika mo-
nessa asiassa, mikä puolestaan joh-
taa siihen, että perusteet muuttuvat 
aika usein todella myöhään, ja tässä 
tapauksessa se valo palaa sitten siellä 
toteuttavassa päässä.
Torjuntakyvyn rakentaminen (ei luo-
minen!) on tärkein tehtävämme ja se 
haastaa meidät kaikki perusyksiköi-
den ja varastojen henkilöstöstä ko-
mentajaan. On tunnistettu tosiasia, 
että joukko-osastotasalla henkilös-
tön määrä ei lähitulevaisuudessa kas-
va. Samaan aikaan olemme tunnis-
taneet, että tehtävät vain lisääntyvät 
priorisointiyrityksistämme huolimat-
ta. Uudella tapaa tekeminen, jousta-
vuus ja kommunikointi ovat siis työ-
kalupakissa jäljellä. 
Asiat jäävät helposti roikkumaan, jos 
vain oletetaan eikä tehtävää selkeäs-
ti anneta jollekin. Jokaisen tehtävän 
lopulta tekee ihminen. Ei Luoja, ei 
joku, vaan ihminen. Joka rakentaa. 
Mitä parhainta rakennuskevättä kai-
kille lehden lukijoille.

Päätoimittaja
Everstiluutnantti Matti Honko
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Satakunnan alueelle keskitty-
nyt Porin prikaatin johtama 
paikallispuolustusharjoitus Sa-

takunta 23 kokosi yhteen noin 880 
henkilön vahvuisen harjoitusjoukon 
3.—10. maaliskuuta. Harjoituksessa 
henkilöstöä harjaannutettiin sekä 
reserviläisiä ja varusmiehiä koulutet-
tiin paikallispuolustuksen tehtäviin, 
kuten kohteiden suojaamiseen, alue-
valvontaan ja virka-avun antamiseen 
toiselle viranomaiselle. Harjoittelul-
la pyritään turvaamaan esimerkiksi 
liikenneyhteydet, energian saanti ja 
tietoverkkojen toiminta häiriötilan-
teen sattuessa.

Paikallispuolustusharjoitus 
Satakunta 23   Teksti: Porpr viestintä

Harjoituksessa sotilaat, poliisi, pelas-
tuslaitos, ensihoito, Rajavartiolaitos, 
kaupungit ja kolmas sektori pääsi-
vät yhdessä suorittamaan vaativia 
paikallispuolustuksen normaali- ja 
poikkeusolojen tehtäviä. Viranomai-
set harjoittelivat ja kehittivät yh-
teistoimintaansa esimerkiksi Porin 
alueen kiinteistöissä, Länsi-Suomen 
pelastusharjoitusalueella ja Olki-
luodossa, yhdessä varusmiesten ja 
reserviläisten kanssa. Varusmiesten 
ja reserviläisten saumaton yhteistyö 
näkyi harjoituksessa kautta linjan ja 
siitä hyvänä esimerkkinä toimii tämä 
kuva-aukeama, jonka kuvat ovat sekä 
harjoitukseen osallistuneiden reser-
viläisten, että varusmiesten ottamia.
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Porilaistaistelija, 
kouluttajapalkinto                            

Upseeri:
Kapteeni Jyrki Vehkamäki
Opistoupseerit:
Yliluutnantti Reijo Kortteus
Aliupseerit:
Vääpeli Timo Virtaa

Vuoden siviilityöntekijä
Kurssisihteeri Eija Rantanen

Joukkoyksiköiden 
kärkikouluttaja
Ylikersantti Joel Pulkka (SATJP)
Luutnantti Juhani Sulonen (V-SHP)
Kersantti Jesse Taivalantti 
(SATPION/VP)
Ylikersantti Niina Nummi (SATTR)
Luutnantti Tuukka Laurell 
(POHMJP)

Porin prikaatin levykkeet
Myönnetään prikaatin vuosipäivänä 
erityisen hyvästä palveluksesta

Kultainen levyke + stipendi
Kapteeni Heikki Saarinen
Yliluutnantti Mikko Majava
Henkilöstösuunnittelija Eveliina Yski 
Henkilöstösuunnittelija Auli Pakula 

Hopeinen levyke + stipendi                    
Majuri Matti Kulmanen 
Majuri Riitta Miettinen 
Majuri Harri Vire 
Majuri Kalle Nieminen 
Kapteeni Marko Heikkilä 
Yliluutnantti Janne Tuominen 
Vääpeli Tapio Kuusisto 
Vääpeli Henri Hakulinen
Materiaalituen asiantuntija 
Juho Klemetti                                                      

Pronssinen levyke + stipendi
Majuri Tuomo Savonmäki 
Kapteeni Miikkael Lehtola

Kapteeni Juuso Lehto
Kapteeni Juho Virtanen 
Kapteeni Jouko Kallioinen 
Yliluutnantti Veli-Matti Veijalainen 
Insinööriyliluutnantti Kim Gröhn 
Insinööriyliluutnantti 
Markku Uusi-Rasi 
Ylivääpeli Pasi Suomela 
Vääpeli Juho Kalliola 
Vääpeli Mikko Liimatainen 
Vääpeli Jani Mäkipelto 
Vääpeli Lauri Reichardt 
Vääpeli Henry Saastamoinen 
Vääpeli Tommi Tuominen 
Vääpeli Petteri Niemi 
Ylikersantti Tommi Kuha 
Osastosihteeri Riikka Perttu-Koski 
Sihteeri Eeva Limnell 
Kriha-sosiaalikuraattori 
Dina Hagelin-Goatneljohka
                       

Porin prikaatin palkitsemiset 
vuosipäivänä 16.2.2023
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Porilaisristi:
Ylikersantti 
Erkka Waltteri Filatoff 
Asevelvollisuussihteeri 
Pirjo Hannele Haapala
Ylikersantti 
Jani Tapio Haaranen 
Toimistosihteeri 
Maarit Kaarina Heikkilä 
Ylikersantti 
Meea Rosa Irina Hildèn
Ylikersantti
Tuomas Timo Tapani Honka 
Luutnantti 
Heikki Olli Juhana Hopia 
Luutnantti 
Jesse Juhani Hyttinen 
Varastomies
Riitta Irmeli Jämiäluoma 
Varastonhoitaja 
Rami Erik Järvinen 
Ylikersantti 
Linda Maria Kaasalainen
Luutnantti 
Henna Irja Serafia Karimäki 
Luutnantti 
Ville Sakari Kastinen 
Ylikersantti 
Nina Emilia Kekkonen
Ylikersantti 
Matti Toivo Nestori Kiiskinen 
Koulutussihteeri 
Marika Susanna Koota
Ylikersantti 
Tommi Mikael Kuha 

Porin prikaatin palkitsemiset 
vuosipäivänä 16.2.2023

Vuoden urheiluteko
Kapteeni Juha Vartiamäki, Sotilasur-
heiluliiton kamppailupäivien järjes-
täminen Kankaanpäässä
                    

Vuoden työpiste
Talousvarasto Säkylä sekä Huolto-
palvelu- ja lääkintävarasto Niinisalo

Vuoden
liikuntavaikuttajat
Luutnantti Lauri Sihvola POHMJP 
Ylikersantti Oskari Salminen SATJP 
2. Huoltokomppania VSHP 
Luutnantti 
Lassi Kukkonen SATPION/VP 
Asevelvollisuussihteeri 
Marianne Martiala LSALTSTO 
                             

Vuoden reserviläinen
Ylikersantti (res.) Joonas Mäkipelto

Ylikersantti 
Hannu Ensio Kuusimäki
Kersantti 
Eetu Antero Kuusisto 
Varastonhoitaja 
Jarmo Raineri Kuusisto 
Varastonhoitaja 
Timo Antero Kuusisto 
Toimistosihteeri 
Paula Sisko Marian Lahdenranta 
Asevelvollisuussihteeri 
Sari Anneli Latvakoski
Kersantti 
Aapo Eemeli Laukkanen
Luutnantti 
Tuukka Matias Laurell
Toimistosihteeri 
Kirsi Marjut Liimu 
Luutnantti
Niclas Lars-Johan Lillebro Lindroos 
Asevelvollisuussihteeri
Kristiina Hannele Linjos
Asevelvollisuussihteeri
Marianne Anita Martiala 
Luutnantti Miro Aleksi Mäkinen
Toimistosihteeri
Pirjo Anneli Mäkiranta
Varastomestari
Maaret Anneli Nylund 
Pelastuspäällikkö
Stefan Sebastian Nylund 
Ylikersantti
Artturi Pekka Matias Perkkola 

Luutnantti Frans Henrik Ramberg 
Varastopäällikkö
Pasi ErikRanta
Ict-Asiantuntija
Marko Petri Kalevi Raukola 
Asevelvollisuussihteeri
Tiina Hanneli Salli 
Ylikersantti
Juho Mikonpoika Salminen 
Työnjohtaja
Jorma Juhani Seppäläinen
Luutnantti Lauri Ilari Sihvola
Työnjohtaja Isko Ilmari Stenroos
Luutnantti Juhani Ilari Sulonen 
Varastonhoitaja
Marko Erik Suojakari
Majuri Otso Sutela 
Ylikersantti 
Marko Antero
Syrjänpää 
Asevelvollisuussihteeri
Piia KatriinaSäre 
Kersantti
Jesse Heikki Viljami Taivalantti 
Luutnantti
Teemu Olavi Tanninen
Ylikersantti
Atte Joonas Toivanen 
Ylikersantti
Tuukka Matti Olavi Tuovinen
Ylikersantti
Mikko Valtteri Vanhatalo 

Muut palkitsemiset
Puolustusvoimien kultainen 
ansiomitali
Kapteeni Osmo Bräysy

Kiitettävä menestys Nato-koulussa, 
PORPR lahjaesine.
Ylikersantti Arttu Nikki
Ylikersantti Ville Junnilainen

Sotilaskotisisar Jenni Tanski
Sairaanhoitaja Satu Koivumäki 
Kv-Työterveyshoitaja
Merja Kerola 
Kenttäsairaanhoitaja
Sari Rantanen
Sairaanhoitaja Heli Rouvali 
Yliluutnantti Res Aleksi Pihkanen 
Everstiluutnantti Evp
Esa Saaristo
Vanhempi Konstaapeli
Hannu Valtinen

Muille Porin prikaatin 
hyväksi erityisen ansiok-
kaasti työskenneille 
henkilöille
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1/23 valat varuskunnissa   Teksti: Porpr viestintä

Yli 1550 tammikuun saapumi-
serän varusmiestä vannoivat 
sotilasvalansa tai antoivat 

sotilasvakuutuksensa perjantaina 
10.2.2023 Niinisalossa ja Säkylässä. 
Heidät nimitettiin jääkäreiksi, viesti-
miehiksi, pioneereiksi, tykkimiehiksi 
tai suojelumiehiksi. Sotilasvalan ja 
-vakuutuksen otti vastaan molem-
milla paikkakunnilla Porin prikaa-
tin komentaja prikaatikenraali Vesa 

Valtonen ja paraatijoukkoja komen-
si esikuntapäällikkö everstiluutnant-
ti Matti Honko. Juhlallisen päivän 
kruunasi varusmiesten läheiset, jot-
ka pääsivät pitkän tauon jälkeen seu-
ramaan tilaisuutta ja tutustumaan 
varusmiesten arkeen. 
Säkylässä sotilasvala- ja vakuutus-
kaavojen esilukijana toimi 105-vuoti-
as sotaveteraani Ilmari Koppinen ja 
Niinisalossa moottoriurheilija Toni 

Vilander. Kenttähartauden Niinisa-
lossa toimitti sotilaspastori Albert 
Halonen ja Säkylässä kenttärovas-
ti Risto Katila. Tilaisuuksia tahditti 
Laivaston soittokunta ja herkullisista 
eväistä vastasi Sotilaskoti. Jokaisesta 
yksiköstä palkittiin kärkitaistelija Tu-
run Seudun Kodinpuolustus säätiön 
myöntämällä stipendillä, kunniakir-
jalla sekä yhden vuorokauden kun-
toisuuslomalla.

Viestintävarusmies Savolainen
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”Sotkun munkin maistuivat 
varusmiehille sekä heidän 
läheisilleen.”
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Hyvät tarinat alkavat Säkylässä.

@sakylankunta

Försvarsmakten  •  The Finnish Defence Forces

RAUHANTURVAAJAKSI.FI

KOKEMUSTA, JOHON 
KOULUTTAUDUIT.

Hae 
verkossa 

24/7.
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Porin prikaatin historia liitetään 
useimmiten Suomen sotaan 
1808–1809, jonka kansallisro-

manttisen mielenmaiseman tallensi-
vat J. L. Runeberg Vänrikki Stoolin 
tarinoihin sekä Albert Edelfelt po-
rilaistaistelijoita kuvaaviin maalauk-
siin. Syvemmin historiaan perehty-
nyt muistaa Porin rykmentin juur-
ten ulottuvan vuoteen 1626, jolloin 
Kustaa II Adolf perusti maineikkaat 
Porilaiset, joita ruotsalaishallitsijat 
sittemmin käyttivät Suomen taiste-
lutantereiden lisäksi sotaretkillään 
Keski-Euroopassa aina Ukrainan Pul-
tavaa myöten.
Porin prikaatin historia itsenäises-
sä Suomessa alkoi jo vapaussodan 
aikana, jolloin ensimmäiset Saksas-
sa vuosina 1915–1917 jääkärikoulu-
tuksen saaneet astuivat hallituksen 
joukkojen johtotehtäviin. Vapausso-
dan Porin rykmentin pataljoonien 
komentajat ja johtotehtävissä palvel-
leet olivat jääkäriupseereita. Suurel-
le yleisölle kenties tunnetuin heistä 
oli Paavo Talvela, joka taisteli Sa-
takunnan rintamalla muun muassa 
Ahlaisissa ja Pomarkussa.
Viime sotiemme Länsi-Suomessa pe-

Jääkärien jäljet 
Porin prikaatissa

rustettujen joukko-osastojen ja yh-
tymien komennossa olivat Porin pri-
kaatissa palvelleet jääkäriupseerit. 
Prikaatitaustaisia Mannerheim-ris-
tin ritareita on kaikkiaan seitsemän, 
heistä kolme jääkäriä.
Vuodesta 2015 Porin prikaatin vas-
tuualue on ulottunut Varsinais-Suo-
men ja Satakunnan maakuntien 
lisäksi Pohjanmaan, Etelä-Pohjan-
maan ja Keski-Pohjanmaan maakun-
tiin, joten pohjalaispaikkakuntien 
tunnetusti vahva jääkärihenki on 
myös prikaatimme tukena. Vastavuo-
roisesti Porin prikaati haluaa vahvis-
taa jääkärien perinnön juurtumista 
joukoissaan ja koulutettavien asevel-
vollisten keskuudessa.
Niinpä otimme järjestämisvastuun 
jääkäreiden kotiinpaluun 105-vuoti-
sjuhlasta Vaasassa 25.2.
Vaasan kaupungin tukemana järjes-
tettyyn paraatiin ja kalustonäytte-
lyyn osallistui Porin prikaatin soti-
laita ja kalustoa sen kaikista joukko-
yksiköistä. Pohjanmaan aluetoimisto 
vastasi yleisjärjestelyistä kotikaupun-
gissaan. 
Paraatijoukon kärjessä marssi Nii-
nisalossa toimiva Pohjanmaan jää-

käripataljoona, joka oli sijoitettuna 
Vaasaan vuosina 1957–1964. Vuonna 
2015 uudelleen perustettu pataljoo-
na ”palaa maakuntaan” nyt myös jää-
käriperinteiden näkökulmasta. Porin 
prikaati toivoo jääkäriparaatin myö-
tä tiivistyvää yhteistyötä erityisesti 
Pohjanmaan jääkäripataljoonan ja 
prikaatin pohjalaisalueen toimijoi-
den kanssa.
Satakunnan jääkäripataljoona Sä-
kylästä on prikaatin toinen jääkäri-
joukkoyksikkö, joten sen edustus on 
myös mittava. Satakunnan pionee-
ri- ja viestipataljoonan pioneerien ja 
viestimiesten aselajijuuret ovat niin 
ikään Jääkäripataljoona 27:ssä. Var-
sinais-Suomen huoltopataljoonan 
varusmiesten sotilasarvo on jääkäri, 
eikä heidän taistelutaitonsa kalpe-
ne jalkaväkimiesten perustaidoille. 
Satakunnan tykistörykmentin pit-
kä historia ulottuu voittopuolisesti 
Ruotsin vallan ajan tykistöön, mutta 
tykistöaselajikin päivitettiin jääkäri-
en avulla ajanmukaiseksi itsenäisen 
Suomen puolustusvoimien alkutai-
paleella.
105 vuotta sitten ennen Kuninkaalli-
sen Preussilaisen Jääkäripataljoona 
27:n paluuta Suomeen sen jääkä-
reille koulutettiin lähes kaikkien ny-
kyisten aselajien perusteita, jotta he 
kykenisivät muodostamaan Suomen 
sodan ajan kenttäarmeijan.
Siten jääkärien jäljet ovat nähtävissä 
tänään kaikkialla Puolustusvoimissa 
ja Porin prikaatissa.
Prikaatin Säkylän kasarmin päärai-
tin varrella kasvaa Jääkärin tammi, 
jonka jääkäriperinteen vaalijat istut-
tivat 50 vuotta sitten. Taimi hankit-
tiin Saksasta jääkärien Lockstedter 
Lager -koulutuskeskuksessa sijaitse-
vasta kunnialehdosta. Komea tammi 
tervehtii vehmaana tämän päivän 
jääkäreiden perillisiä, maanpuolus-
tajia, jotka ammentavat voimansa 
jääkärien rohkeudesta ja epäitsek-
kyydestä. Ehkäpä saamme jonkin 
vastaavan jääkäreistä muistuttavan 
huomionkohteen myös Niinisalon 
kasarmille yhteistyönä ja osoitukse-
na suomalaisten vahvasta maanpuo-
lustustahdosta.

Prikaatikenraali Vesa Valtonen 
Porin prikaatin komentaja 

Kolumni on julkaistu aiemmin Ilk-
ka-Pohjalainen -lehdessä.
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Yhdessä Vaasan kaupungin 
kanssa toteutettuun juhlaan 
kuului MPK:n Pohjanmaan 

soittokunnan kirkkokonsertti, kalus-
tonäyttely Vaasan kasarmikentällä, 
paraatikatselmus Vaasan kauppato-
rilla, sekä ohimarssi Vaasanpuistikos-
sa. Paraatijoukko muodostui kaikis-
ta Porin prikaatin joukkoyksiköistä, 
Pohjanmaan maakuntakomppa-
niasta, suomalaisten ja saksalaisten 
maanpuolustusjärjestöjen yhteis-
osastosta, sekä lippulinnasta.
Paraatijoukon otti vastaan Maavoi-

Jääkäreiden kotiinpaluun 
105-vuotisjuhla Vaasassa

mien komentaja kenraaliluutnant-
ti Pasi Välimäki ja paraatijoukkoja 
johti Porin prikaatin komentaja, pri-
kaatikenraali Vesa Valtonen. Arvo-
kas juhla päättyi seppeleenlaskuun. 
Puolustusvoimien seppeleen Jääkä-
ripatsaalle laski Puolustusvoimain 
komentaja, kenraali Timo Kivinen 
yhdessä kenraaliluutnantti Välimä-
en kanssa. Seppeleensä laskivat myös 
mm. Jääkäripataljoona 27:n perin-
neyhdistys, Saksan jalkaväen tarkas-
taja prikaatikenraali Michael Matz 
ja Suomi-Saksa reserviläisyhdistys.

Maavoimien kalusto kiinnosti kansalaisia.

Teksti: Porpr viestintä
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Maavoimien kalusto kiinnosti kansalaisia.



Porin prikaati tunnettiin 
vuosikymmenet perintei-
senä jalkaväkiprikaatina, 
kunnes se tämän vuositu-
hannen alusta kasvoi lä-

hes kaikki maavoimien aselajit katta-
vaksi valmiusyhtymäksi.

Suomen suurin 
jääkäritehdas
Vähemmän tunnettu seikka on, että 
vuoden 2015 puolustusvoimauu-
distuksessa Porin prikaatista kasvoi 
kahden jääkäripataljoonansa myötä 
maavoimien suurin jääkärien kou-
luttaja, jääkäritehdas. Porilaisia jää-
käreitä koulutetaan Säkylässä Sata-
kunnan jääkäripataljoonassa ja Nii-
nisalossa Pohjanmaan jääkäripatal-
joonassa.

Satakunnan 
jääkäripataljoona
Säkylän Huovinrinteellä toimivalla 
Satakunnan jääkäripataljoonalla on 
pitkä historia jalkaväen iskuportaan 

joukkojen kouluttajana. Jääkäri-etu-
liitteen pataljoona sai 1970 lopussa, 
ja nykyisen nimensä kotimaakun-
taan kytkettynä vuoden 1990 uudis-
tuksessa. 
Satakunnan jääkäripataljoona on 
toiminut Suomen kansainvälisen 
valmiusjoukon (SKVJ) kotina sen pe-
rustamisesta alkaen vuodesta 1996. 
Sen kasvatteja on palvellut kaikissa 
SKVJ:n perustamisen jälkeisissä krii-
sinhallintaoperaatioissa.  Niissä osoi-
tettua ammattitaitoa arvostetaan 
kansainvälisesti, kuten alkuperäisiä 
jääkäreitäkin aikoinaan.   
Vuosikymmenten aikana pataljoo-
naan kuuluvien yksiköiden määrä 
ja tyyppi on vaihdellut, mutta paino-
piste on ollut aina jääkärikoulutuk-
sessa. Nykyisin pataljoonaan kuuluu 
neljä perusyksikköä: 1. Jääkärikomp-
pania, 2. Jääkärikomppania, Panssa-
rintorjuntakomppania ja Sotilaspo-
liisikomppania.
1. Jääkärikomppania vastaa Suo-
men kansainvälisen valmiusjoukon 
koulutuksesta. Valintakokeilla valit-
tava joukko toimii palvelusaikansa 

toisen vuosipuolikkaan myös Porin 
prikaatin valmiusyksikkönä.  Yksi-
köt koulutetaan uusimmalle XA-360 
AMV tai XA-203 miehistönkuljetus-
ajoneuvokalustolle toimimaan isku-
portaan kärkenä hyökkäyksellisisä 
tehtävissä.
2. Jääkärikomppania jatkaa kan-
sallisen jääkärituotannon pitkiä pe-
rinteitä Huovinrinteellä tuottamalla 
jääkäriyksiköitä Porin jääkäriprikaa-
tin sekä muiden joukkojen tarpei-
siin. Pääkalustonaan yksiköllä on 
XA-180M vaunut ja päätaistelulajina 
hyökkäys. Yksikkö kykenee tuotta-
maan myös joukkoja puolustukselli-
siin tehtäviin eri kalustoilla.
Panssaritorjuntakomppania vas-
taa Porin jääkäriprikaatin iskupor-
taan tiedustelu- ja panssaritorjunta-
joukkojen tuottamisesta. Joukkojen 
pääkalustona koulutetaan XA-sar-
jan ajoneuvoja, jonkalisäksi yksikkö 
tuottaa lennokkiryhmiä iskuportaan 
joukoille.
Sotilaspoliisikomppania perustet-
tiin uudelleen 1.1.2022 vastaamaan 
itsenäisenä perusyksikkönä soti-

Jääkärikoulutus 
Porin prikaatissa 
tänään
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laspoliisitoiminnan koulutuksesta. 
Yksikkö vastaa Säkylässä sotilaspo-
liisien sekä vartiotehtäviä suoritta-
van henkilöstön koulutuksesta niin 
varusmiesten kuin henkilökunnan 
osalta.

Pohjanmaan 
jääkäripataljoona
Niinisalossa sijaitseva Pohjanmaan 
jääkäripataljoona on Suomen nuorin 
jääkärijoukkoyksikkö. Se perustet-
tiin osana puolustusvoimauudistusta 
1.1.2015. Samassa yhteydessä tykis-
töaselajin kouluttamiseen keskitty-
nyt Tykistöprikaati liitettiin osaksi 
Porin prikaatia.
Pohjanmaan jääkäripataljoona on 
ollut jo kahdesti olemassa itsenäisen 
Suomen historiassa ennen viimei-
sintä perustamistaan. Se toimi Ou-
lussa vuosina 1919-1934 ja Vaasassa 
1957-1964. Oulussa ja Vaasassa toi-
mineiden Pohjanmaan Jääkäripatal-
joonien sekä niiden kantajoukkojen 
perinteitä vaalii nykyisin Jääkäripri-
kaati ja sen alainen Lapin jääkäripa-
taljoona.
Nykyistä Pohjanmaan jääkäripatal-
joonaa voidaan pitää poikkeuksel-
lisen tiedustelupainotteisena jääkä-

ripataljoonana. Sen kolme perusyk-
sikköä ovat 3. Jääkärikomppania, 
Tiedustelukomppania sekä Lentotie-
dustelukomppania.
3. Jääkärikomppania perustettiin 
Niinisaloon vuonna 2014. Yksikön 
henkilökunnan rungon muodosti 
tuolloin lakkautetusta Pohjois-Kar-
jalan prikaatista siirtynyt henkilös-
tö. Yksikkö kouluttaa iskuportaan 
jääkäriyksiköitä päätaistelulajinaan 
hyökkäys. Yksikön pääkalustona on 
XA-180 panssaroidut miehistönkulje-
tusajoneuvot.
Tiedustelukomppania kouluttaa 
tiedusteluyksiköitä Maavoimien yh-
tymiin. Yksikkö vastaa myös Niinisa-
lon varuskunnan turvallisuusjärjes-
telyistä kouluttaen sotilaspoliisijouk-
kueita. Tiedustelukomppanian eri-
koisuutena voidaan pitää yksikköön 
kuuluvaa sotakoiraosastoa. Sotakoi-
raosasto kouluttaa koirien lisäksi koi-
ranohjaajia niin asevelvollisista kuin 
palkatusta henkilökunnasta. Porin 
prikaati toimii sotakoiratoiminnan 
valtakunnallisena osaamiskeskukse-
na.
Lentotiedustelukomppania on yh-
dessä Pohjanmaan jääkäripataljoo-
nan esikuntaan kuuluvan miehittä-
mättömän lentotiedustelun sektorin 

(MLS) kanssa miehittämättömän 
lentotiedustelun valtakunnallinen 
osaamiskeskus. Tällä hetkellä kou-
lutettava lennokki on israelilaisval-
misteinen Orbiter2B. MLS vastaa 
henkilökunnan valtakunnallisesta 
Orbiter2B- koulutuksesta. Lentotie-
dustelukomppania järjestää valta-
kunnalliset Orbiter2B- järjestelmän 
varusmieskurssit sekä tuottaa maa-
voimien lentotiedusteluosastot.

Vaatimattomat 
Porilaistaistelijat
Porin prikaatin sotilaat eivät suin-
kaan aina ole vaatimattomia, eikä 
etenkään taitojensa osalta, mutta 
vaatimattomuus ilmenee toisin. Saa-
tu tehtävä tehdään aina viimeistä 
piirtoa myöten hyvin, mutta siitä ”ei 
tehdä numeroa”. Nämä arvostettavat 
piirteet, yhdistettynä perinteiseen 
jääkäripataljoonien hyökkäyshen-
keen, tekevät Porin prikaatin jääkä-
rikoulutuksesta haasteellista, mutta 
erityisen hyvähenkistä.

Teksti julkaistu myös Porin prikaatin 
verkkosivuilla.
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Ukrainan sodasta on kerätty 
havaintoja haastatteluin ja 
avoimia lähteitä seuraamal-

la. Havaintojen perusteella todettiin 
Maavoimien jo olemassa olevien toi-
mintamallien, perusperiaatteiden ja 
ohjesäännöstön tukevan taistelussa 
menestymistä. Parhaaseen lopputu-
lokseen pääsemiseksi tiettyjä toimin-
tamalleja tulee kuitenkin korostaa ja 
vahvistaa koulutuksessa.
Havaintojen keräämisen tuloksena 
koottiin kymmenen ohjetta taisteli-
jalle sekä kymmenen ohjetta sotilas-
johtajalle. Porin prikaatissa ohjeet 
päätettiin viedä käytännön tasolle ja 
jalkauttaa koulutukseen laatimalla 
koulutuskortit tärkeimmistä koulu-
tusaiheista. Nyt koulutuskortit ovat 
Porin prikaatin henkilöstön hyödyn-
nettävissä.

Taistelijan 
perustaidot 
kunniaan 

Ukrainan sodan havaintojen 
hyödyntäminen jääkäreiden 

koulutuksessa

Lennokkiuhka ja lentotie-
dustelulta suojautuminen
Satakunnan jääkäripataljoonan va-
rusmiehet koulutetaan huomioi-
maan ilmauhka kaikessa tekemi-
sessä. Tähystykseltä mukaan lukien 
lämpötähystys pyritään suojautu-
maan hyödyntämällä maaston tar-
joamaa suojaa, luonnonmateriaale-
ja sekä rakennuksia ja rakennelmia, 
kun se on mahdollista. Ajoneuvot, 
teltat, raskaat aseet ja laitteet hajau-
tetaan aina. Valojen käytöllä varo-
taan paljastamasta itseä tai joukkoa.
Suojautuminen tulivaikutukselta
Epäsuoralta- sekä suoralta -ammun-
tatulelta suojautuminen on yksi kes-
keisimmistä asioista taistelukentällä. 
Jääkärit koulutetaan hakeutumaan 
aina suojaiseen paikkaan liikkeen 
pysähtyessä. Omatoiminen linnoit-
taminen omalla kenttälapiolla teh-
dään aina kun se on harjoitusalueen 

ja harjoitteen ajankäytön puolesta 
mahdollista. Suojavarusteiden käy-
töstä ei tingitä, kypärä ja suojaliivi 
vähentävät merkittävästi sirpalevam-
man riskiä. Suojautumiseen liittyvät 
opit on otettu huomioon taisteluam-
munnoissa sekä niihin valmistavassa 
koulutuksessa esimerkiksi maaston 
tarjoaman suojan hyödyntämisen 
merkitystä painottamalla.

Elektroninen suojautumi-
nen, viestivälineiden ja 
henkilökohtaisten 
älylaitteiden käyttö
Jokaisen Satakunnan jääkäripatal-
joonan johtaman harjoituksen val-
mistavaan oppituntimateriaaliin on 
liitetty selkeät ohjeet, kuinka matka-
puhelimia ja älylaitteita käytetään 
tai ollaan käyttämättä kyseisessä har-
joituksessa. Käyttötasojen määrittely 
ohjeineen on todettu toimivaksi ta-
vaksi harjaannuttaa jääkäreitä har-
kittuun ja tietoturvalliseen toimin-
taan.
Radioita käytettäessä otetaan huo-
mioon lähetystehot ja hyödynnetään 
maastoesteet. Radiot viedään kau-
emmaksi komentopaikoista eikä nii-
tä keskitetä samalle alueelle. Suun-
taavia antenneja hyödynnetään ja 
viestit on valmisteltu lyhyiksi.

Toiminta haavoittuneena 
ja taisteluensiapu
Taitamalla oikeaoppiset ensiapu-
taidot voi jääkäri pelastaa oman tai 
taistelijaparin hengen. Jokaiselle 
jääkärille opetetaan, miten pelas-
tussilmukka tehdään ja kuinka se 
heitetään haavoittuneelle. Hätäsiir-
tomenetelmät opetetaan ja niitä har-
joitellaan. Painesiteen valmistamista 
ja kiristyssiteen käyttöä harjoitellaan 
niin paljon, että asia varmasti osa-
taan. Jokainen Satakunnan jääkäri-
pataljoonan taistelija tietää, että ka-
veria ei jätetä.

Teksti:
Satakunnan jääkäripataljoonan 
esikunta

Paikallispuolustusharjoituksen ampu-
mavaiheen ammuntojen oheiskoulutuk-
sessa harjoiteltiin kiristyssiteen käyttöä
Kuva: Viestintävarusmies, viestimies 
Kylä
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www.akr.fi

nemouS ännydöyH  
nammiutisous  

 tude neskutuukavotua
Olemme nimittäin pakanneet siinä määrin 
tömäkät ominaisuudet vakuutukseen, että 
kyllähän sellaisen haluaa autolle kuin autolle. 
Vaihda sinäkin vakuutuksesi meille, niin 
pääset ajelemaan etujen kera. 

Täältä voit lukea lisää Suomen suosituimmasta: 
lahitapiola.fi/auto 

:niutisous nemouS no sutuukavotua naloipaTihäL  
.otsalititniöretsikernejovuenoja/mocifarT  
 töithyeulanaloipaTihäL:ajaojratnulevlaP

Länsi-Suomi

www.loimitili.fi
Hirvikoskentie 219, 32210 Loimaa
Heli Kauti, 040 514 1637, heli@loimitili.fi

TALOUSHALLINNON PALVELUJA TARJOAA

Huittisisa hullukki 
ireat saa siivet!
Tuu sääki tänne 

asumaan ja 
nauttimaan elämästä!

• TRAKTORIT 
• PUIMURIT
• TYÖKONEET

Pehtoorinkuja 1, LOIMAA

LOIMAA Satakunnantie 48 
010 200 9170

FORSSA Opintie 2 
(03) 435 6557

www.forssanasejaretkeily.fi

Suomen Ase ja Retkeily maanpuolustuksen tukena!

Saunaosasto ja Simway-ampumasimulaattori vuokrattavissa  
Loimaan myymälässä, varaukset: 0500 223 278, Valtteri Arra

Laatutuotteet ammuntaan, 
metsästykseen ja ulkoiluun 
Yli 700 neliötä kahdessa myymälässä!

www.suomenasejaretkeily.fi



3. jääkärikomppania on yksi 
kolmesta Pohjanmaan jää-
käripataljoonan perusyksi-

köstä. Samalla 3.JK on pataljoonan, 
sekä koko Niinisalon varuskun-
ta-alueen, ainoa jääkäriyksikkö. Yk-
sikön tehtävä on kouluttaa iskuky-
kyisiä jääkäreitä sijoitettavaksi sodan 
ajan joukkoihin. Koulutus on fyysis-
tä ja maastopäiviä kertyy palveluk-
sen aikana runsaasti. Tutuksi tulevat 
esimerkiksi erilaiset asejärjestelmät, 
ajoneuvot ja nykyaikaiset taistelijan 
pimeätoimintavälineet. Koulutusta 
värittävät myös erilaiset marssit sekä 
taistelu- ja ampumaharjoitukset, 
joissa mitataan yksittäisen taistelijan 
sekä joukkojen suorituskykyä. Yksi-
kön liike nojaa panssaroituihin mie-
histönkuljetusajoneuvoihin, joiden 
ansiosta jääkärit siirtyvät nopeasti ja 

3.JK - valmiutta 
jääkäriperinteiden 
hengessä

tehokkaasti käskettyyn paikkaan käs-
ketyssä ajassa.

Eri aselajien yhteistyötä
Yksikön rungon muodostavat jää-
kärit, joiden tehtävänä on toteuttaa 
käsketyt taistelutehtävät, esimerkiksi 
hyökkäys-, puolustus- ja viivytysteh-
tävät. Haluttuun loppuasetelmaan 
päästäkseen, jääkärit tarvitsevat 
muiden aselajien ja koulutushaaro-
jen tukea toiminnalleen. Tieduste-
lijat tuottavat tarvittavan tiedon ja 
ennakkovaroituksen päätöksentekoa 
varten. Jotta käskyt löytävät perille 
ja tilannekuva säilyy, tarvitaan joh-
tamisjärjestelmä toimivine viestiyh-
teyksineen. Mikäli jääkärien liike py-
sähtyy, rientävät pioneerit avuksi rai-
vaamaan uraa auki tai vastaavasti su-

luttamalla estävät viholliselta tiestön 
käytön. Lisätulivoimaa taisteluun 
tuo epäsuora tulenkäyttö, joita omat 
kevyet kranaatinheittimet sekä muut 
tuliyksiköt tulenjohtajien ohjaami-
na jääkäriyksikölle mahdollistavat. 
Huollon taistelijat pitävät omalta 
osaltaan huolen siitä, että toiminta- 
ja suorituskyky yksikössä säilyy kai-
ken aikaa. Unohtaa ei pidä myöskään 
panssarintorjunnan merkitystä nyky-
aikaisella taistelukentällä.
3. Jääkärikomppanian varusmiehet 
astuivat palvelukseen viime vuoden 
heinäkuussa. Alokasjakson päätyttyä 
varusmiehet rekrytoitiin valmiusyk-
sikön tehtäviin, joissa kaikki palvele-
vat 347 vuorokautta. Viime syksy ku-
lui yksittäisen sotilaan perustaitojen, 
ryhmän sekä joukkueen taistelun 
harjoittelun merkeissä. Loppuvuo-
den KONTIO22-harjoituksessa 3.JK 
harjoitteli jo yksikkökoossa jääkäri-
komppanian taistelua. Tämä kaikki 
valmensi yksikköä kohti varsinaista 
tehtävää. Vuodenvaihteessa 3.JK otti 
vastaan Porin prikaatin valmiusyksi-
kön tehtävät. Kuluvan kevään aika-
na yksikkö vastaa siis omalta osal-
taan Porin prikaatin ja Maavoimien 
välittömästä valmiudesta. Tämä on 
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yksikölle uusi tilanne, mikä on otet-
tu vastaan positiivisena haasteena. 
Tuleen ei ole jääty makaamaan, vaan 
henkilöstö on ennakkoluulottomasti 
heittäytynyt uuden eteen ja opetellut 
uusia toimintatapoja sekä soveltanut 
vanhoja taitoja. Nuori ja nälkäinen 
kouluttajakaarti - muutamalla koke-
neemmalla ”kengittäjällä” höystetty-
nä - on tehnyt erinomaista työtä.
Kulunut vuosi on ollut yksikön hen-
kilöstölle, niin henkilökunnalle kuin 
varusmiehillekin, työntäyteinen ja 
osin hektinenkin. Kuitenkin yleisil-
me ja tekeminen ovat olleet hyvällä 
tasolla. Ennen kesäkuun kotiutumis-
ta varusmiehillä on vielä edessään 
erilaisia harjoituksia, joissa mita-
taan jääkärikomppanian suoritusky-
kyä. Tavoiteltava loppuasetelma on 
suorituskykyinen jääkäriyksikkö so-
dan ajan tarpeisiin. Kiitän jo tässä 
vaiheessa yksikön henkilökuntaa ja 
varusmiehiä hyvin tehdystä työstä. 
Jaksetaan edelleen marssia kohti ta-
voitetta. Kevätaurinko alkaa jo läm-
mittää.

Uran suunnassa eteenpäin!

Viestintävarusmies Kopra

Viestintävarusmies Savolainen
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Suomi laajensi alkuvuodesta 
osallistumistaan Naton johta-
maan, jo vuonna 1999 alkanee-

seen KFOR-operaatioon. Suomi lisää 
osallistumistaan noin 50 hengellä. 
Laajennus koostuu yhdestä pioneeri-
joukkueesta sekä huolto- ja tukihen-
kilöstöstä. Laajennuksen koulutus- ja 
valintatilaisuus järjestettiin tammi-
kuussa 2023 Säkylässä, jonka jälkeen 
henkilöstö siirtyi alueelle helmikuun 
alussa. Suomen osasto Kosovossa on 
osa Kosovo Force:a eli KFOR:a. Ope-
raation tehtävänä on sotilaallisella 
läsnäolollaan estää vihamielisyydet 
ja taata rauha Kosovossa. KFOR vas-
taa YK:n turvallisuusneuvoston pää-
töslauselman 1244/99 sotilaallisista 
osista.
Suomen osallistuminen operaatioon 
on vaihdellut kuluneen yli 20 vuo-
den aikana huomattavasti. Parhaim-
millaan operaatiossa on palvellut 
samaan aikaan satoja suomalaisia 

Suomen osasto 
Kosovossa vahvistuu Teksti:: Kapteeni Miikka Vasaramäki

rauhanturvaajia. Viime vuosina ope-
raation suomalaisvahvuus on ollut 
pienimmillään noin 20 henkilöä. 
Operaatiossa on palvellut vuosien 
saatossa jo yli 7300 suomalaista. 
Uhkataso kriisinhallintajoukkoa vas-
taan arvioidaan matalaksi. Huoli-
matta kohtuullisen rauhallisista vuo-
sista tilanne on Kosovossa poliitti-
sesti jännittynyt. Turvallisuustilanne 
on alueella hyvä, mutta jännittynyt 
etenkin Pohjois-Kosovossa. Serbian 
ja Kosovon välisten suhteiden osalta 
ei ole tapahtunut muutoksia eikä nii-
den odoteta muuttuvan merkittäväs-
ti lähitulevaisuudessa.

Pioneerijoukkueen 
suorituskyky 
keskeinen lisä
Vaikka tilanne Kosovon alueella on 
rauhallinen, laajennuksen pioneeri-
joukkueen urakka vaikuttaa kuiten-

kin ennalta katsoen työläältä. Erilai-
sia ampumatarvikkeita ja räjähteitä 
löytyy edelleen runsaasti. Lisäksi pio-
neerijoukkuetta työllistävät erilai-
set perinteiset pioneereille kuuluvat 
työt kuten tukikohtien linnoitteiden 
rakentaminen ja korjaaminen sekä 
mahdollisesti myös tiestön korjauk-
set ja kunnossapito. Aselajitehtävien 
lisäksi joukkue tulee osallistumaan 
oman ylemmän johtoportaansa var-
tiointi- ja partiointitehtäviin.
Vaikka yhden joukkueen lisääminen 
kriisinhallintajoukon vahvuuteen ei 
ole henkilöstömäärältään erityisen 
suuri vahvistus, pioneerijoukkueen 
suorituskyvyt tekevät joukosta mer-
kittävän koko operaatiolle. Erityisesti 
joukkueeseen kuuluvat raivaajaryh-
mä ja työkoneryhmä ovat odotettuja 
lisäyksiä kriisinhallintajoukon suori-
tuskykyyn. 
Raivaajaryhmän päätehtävänä on 
paikantaa, tunnistaa ja mahdollises-
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ti raivata alueelta löytyviä erilaisia 
räjähteitä, miinoja ja vaarallisia am-
pumatarvikkeita. Raivaajaryhmä on 
näihin tehtäviin erikoiskoulutettu ja 
kykenee tekemään kohteita vaarat-
tomaksi myös ilman räjäyttämällä 
raivaamista. Työkoneryhmä kykenee 
työkoneillaan ja ajoneuvoillaan eri-
laisiin maanrakennustöihin sekä ko-
neiden avulla koko joukkue kykenee 
tukikohtien linnoitteiden ja suojien 
rakentamiseen sekä korjaustöihin. 

SKVJ avasi tien 
rauhanturvaajaksi
Suurin osa operaation laajennuk-
seen lähtevistä rauhanturvaajista 
valittiin Suomen kansainvälisen val-
miusjoukkokoulutuksen (SKVJ) saa-
neista reserviläisistä. Valmiusjoukko-
koulutuksessa oli viime vuonna tais-
telupioneerijoukkueella vahvennet-
tu jääkärikomppania, joka kotiutui 
varusmiespalveluksesta joulukuussa 
2022. Laajennuksen pioneerijouk-
kueen rekrytointi kohdistettiinkin 
edellä mainittuun taistelupioneeri-
joukkueeseen. Kriisinhallintapalve-
lukseen on aiemminkin rekrytoitu 
kokeneiden rauhanturvaajien lisäksi 
nuoria, vasta palveluksesta kotiutu-
neita valmiusjoukkolaisia. Afganista-
nin ja Libanonin kriisinhallintaope-
raatioissa tämä on havaittu toimivak-
si periaatteeksi.  
Kersantti Kuutti Huhtala ja korp-
raali Olli Katila suorittivat haastat-

telun aikaan varusmiespalvelustaan 
SKVJ-koulutettavassa taistelupionee-
rijoukkueessa. Mahdollisuus päästä 
kriisinhallintaoperaatioon oli mo-
lemmilla valmiusjoukkokoulutuk-
seen hakeutumisen yksi keskeisim-
piä tavoitteita. 
”Kiinnostus rauhanturvatehtäviä 
kohtaan oli suuri ja ennen varusmies-
palvelusta selvitin mistä olisi parhaat 
mahdollisuudet päästä ulkomaille”, 
toteaa kersantti Kuutti Huhtala. 
”Lisäksi hakeutumiseen vaikutti tie-
to siitä, että pääsisi tekemään tavan-
omaista varusmiespalvelusta haasta-
vampia juttuja” jatkaa korpraali Olli 
Katila. 
Yhteistoiminta kansainvälisten jouk-
kojen kanssa on tullut tutuksi heil-
le jo varusmiespalveluksen aika-
na, joukkue on päässyt toimimaan 
muun muassa yhdysvaltaisten jouk-
kojen kanssa kansainvälisissä har-
joituksissa ja jopa kouluttamaan 
heille suomalaisten miinojen ja pa-
noksien toimintaa. Yhteistoiminnan 
he toteavat yhteen ääneen yhdeksi 
varusmiespalveluksen kohokohdis-
ta. Yhteistoiminta yhdysvaltalaisten 
ammattisotilaiden kanssa on tuonut 
myös nuorille varusmiehille luottoa 
omaan osaamiseen.
- On ollut hienoa huomata, että jo 
puolen vuoden koulutuksen jälkeen 
pystyi toimimaan vuosia koulutettu-
jen ammattisotilaiden kanssa. Tuli 
sellainen tunne, että järjestelmä toi-
mii, toteaa kersantti Huhtala.  

Mahdollisesta valinnasta tulevaan 
KFOR-operaation laajennukseen 
nuoret miehet ovat innoissaan ja 
ovat jo päässeet ilmaisemaan oman 
halukkuutensa lähtöön. Molempia 
motivoi erityisesti kokemus ja mah-
dollisuus päästä jatkamaan varus-
miespalveluksessa opittuja asioita 
kriisinhallintaoperaatioon.
- Tuntuu hienolta mahdollisuudelta 
päästä jo palveluksessa yhteen hit-
saantuneella porukalla tekemään 
oman aselajin tehtäviä oikeassa krii-
sinhallintaoperaatiossa, toteaa korp-
raali Katila. 
Kosovossa mahdollisesti eteen tu-
levat tehtävät varusmiehet kokevat 
mielekkäiksi. Erityisesti miinojen ja 
räjähteiden raivaaminen on heidän 
mielestään helppoa mieltää tärkeäk-
si, paikallista väestöä tukevaksi työk-
si. Tieto Kosovon operaation laajen-
tamisesta tuli heille kesken varus-
miespalveluksen. Pian he saivat huo-
mata tuon päätöksen vaikutukset 
myös omassa koulutuksessaan. Jouk-
kueelle on pidetty oppitunteja tyypil-
lisimmistä Kosovon alueen räjähteis-
tä sekä alueen tilanteesta, taustasta 
ja historiasta. Harjoituksissa jouk-
kue on tehnyt työkoneryhmän kans-
sa maanpäällisiä linnoitteita, kuten 
kennosuoja-, ja sirpalesuojapanee-
leista sekä suurhiekkasäkeistä tehtä-
viä linnoitteita. 
Haastattelun aikana heillä ei vielä 
ollut tietoa, ketkä tulevat ensimmäi-
senä lähtevään rotaation valituksi. 
Joukkueessa on enemmän haluk-
kaita kuin paikkoja vapaana.  Mo-
lemmat ovat samaa mieltä, että val-
miusjoukkokoulutus on osoittanut 
hyväksi valinnaksi, vaikka ovet eivät 
aukeaisi operaatioon vielä tässä vai-
heessa. Mahdollisuus päästä Koso-
voon tai muihin operaatioihin tulee 
myös myöhemmissä rotaatioissa. 
Suomi on sitoutunut laajentamaan 
osallistumistaan kahdeksi vuodeksi.
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Aluetoimiston vuosikelloon 
kuuluu perinteisesti alueel-
lisen maanpuolustuskurssin 

järjestelyihin osallistuminen ja Lou-
nais-Suomen aluehallintoviraston 
(LSAVI) tukeminen kurssien toi-
meenpanossa. 

Aluehallintovirastoista (896/2009, 
20.11.2009) annetun lain 4 §:ssä on 
aluehallintovirastojen tehtäväksi 
säädetty alueellisten maanpuolus-
tuskurssien järjestäminen. Käytän-
nön toteutus tapahtuu yhteistoimin-
nassa AVI:n ja Puolustusvoimien 
joukko-osastojen ja aluetoimistojen 
välillä. Maanpuolustusopetuksen 
neuvottelukunnan (MONK) ohje 
määrittää kurssin opetustavoitteet, 
jotka ohjaavat opetuksen sisältö. 
Kurssi tavoitteena on antaa osanot-
tajille yleiskuva Suomen ulko-, tur-
vallisuus- ja puolustuspolitiikasta, 
perehdyttää osanottajat erityisesti 

kokonaisturvallisuuden eri alojen 
alueellisiin sekä paikallisiin tehtäviin 
ja toteuttamismahdollisuuksiin, sekä 
edistää häiriötilanteissa tai poikkeus-
oloissa eri alojen keskeisiä tehtäviä 
hoitavien tai niihin suunniteltujen 
henkilöiden ja heidän edustamiensa 
yhteisöjen varautumista ja yhteistoi-
mintaa.

Alueellisten kurssien opiskelijava-
linnoissa noudatetaan valtakunnal-
lisen kurssin periaatteita ja opetuk-
sen kohderyhminä ovat johtavissa 
asemissa olevat sekä varautumisen 
ja yhteiskunnan toiminnan kannal-
ta keskeisissä tehtävissä toimivat tai 
niihin suunnitellut henkilöt. Opis-
kelijoita pyritään saamaan kurssille 
mahdollisimman laajasti yhteiskun-
nan eri aloilta niin viranomaisken-
tästä kuin esimerkiksi elinkeinoelä-
män, viestinnän, tieteen ja kulttuurin 
aloilta. Puolustusvoimien osuuden ei 

tule liikaa korostua osallistujien ko-
konaismäärässä. Kurssi ei myöskään 
ole palkinto pitkästä ja ansiokkaas-
ta työstä maanpuolustuksen parissa, 
vaan on tärkeää katsoa tulevaisuu-
teen. Tavoitteena on löytää oppilaik-
si eri alojen henkilöitä, jotka raken-
tavat yhteiskunnan turvallisuutta, ja 
joiden työ pitää turvallisen arjen rat-
taat pyörimässä vielä useita vuosia 
kurssin jälkeen. 

Kurssilaiset vierailulla 
Porin prikaatissa ja 
Olkiluodossa

Tänä vuonna alueellisen maan-
puolustuskurssin peruskurssi LSA-
VI17/2023 järjestettiin Rauman kau-
pungintalolla 23.–27.1.2023. Kurssille 
osallistui kaikkiaan 60 maanpuolus-
tajaa varsin laajalla otannalla yhteis-
kunnan eri alojen toimijoista. Kurssi 

Alueellinen maanpuolustuskurssi 
Raumalla  Teksti: Everstiluutmantti Petteri Iitti

Ajankohtaista Lounais-Suomen aluetoimistosta
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avattiin juhlallisesti maanantaina 
Laivaston soittokunnan tahdein ja 
kurssin avajaissanat lausui Lou-
nais-Suomen aluehallintoviraston 
ylijohtaja Leena Räsänen. Puolus-
tusvoimien tervehdyksen avajaisiin 
toi Porin prikaatin apulaiskomentaja 
eversti Marko Kivelä. Kurssi oli tii-
vis kattaus viranomaisten, julkishal-
linnollisten toimijoiden, järjestöjen 
sekä talouselämän edustajien luen-
toja höystettynä vierailuilla Olkiluo-
don ydinvoimalaan ja Porin prikaa-
tin Säkylän varuskuntaan. Kurssin 
opetuksen johtavana teemana oli 
yhteiskunnan turvallisuusstrategia 
(YTS) ja kokonaisturvallisuus. Mikä-
li kokonaisturvallisuuden timantti ei 
ole aiemmin tullut tutuksi, niin kurs-
sin aikana se viimeistään tulee. Kä-
siteltävät asiat sisältävät perusteita 
timantin kulmista löytyvien yhteis-
kunnan elintärkeiden toimintojen 
turvaamiseksi. 

Kurssin alkupäivät olivat teoria- ja 
luentopainotteisia. Erityisesti maa-
nantai ja tiistai tarjosivat perinteises-
ti melkoisen ppt-spektaakkelin. Päi-
vien aikana annettiin tietoa Suomen 
turvallisuusympäristöstä, sekä maan-
puolustuksen ja yhteiskunnan tur-
vallisuuden kokonaisjärjestelyistä. 
Luokkaopetusta kevennettiin tiistai-
na iltapäivän loppuun ja alkuiltaan 
ajoitetulla vierailulla Olkiluodon 
voimalaitokselle. Vierailukeskukses-

sa pidetty esittely avarsi ydinvoiman 
osuutta osana voimahuoltoa, ja he-
rätti luonnollisesti keskustelua ja 
kysymyksiä. Myös kaikkia askarrut-
tavaan kysymykseen saatiin vastaus, 
ja TVO:n edustaja vakuutti, että kyllä 
se Olkiluoto 3 alkaa tuottaa sähköä 
valtakunnan verkkoon. Keskiviikko-
na jatkettiin turvallisuustoimijoiden 
ja huoltovarmuuden luennoilla, sekä 
valmistauduttiin torstain vierailuun 
Porin prikaatissa. Torstain osalta päi-
vä käynnistyi jo kello 7.00 lähdöllä 
Raumalta kohti Säkylää. Päivä sisälsi 
laajan katsauksen prikaatin toimin-
taan yleisesittelyn ja toiminnallisten 
tehtävärastien muodossa. Sotilaskoti 
oli tietysti tärkeässä roolissa ja sot-
ku-auton munkkikahvit maistuivat 
kurssilaisille saaden hymyn huuleen 
ja sokeria suupieliin. Vierailu päät-
tyi Säkylän upseerikerholla järjestet-
tyyn kurssipäivälliseen, jonka aikana 
saatiin lujitettua kurssihenkeä ja ver-
kostoiduttua muiden kurssilaisten 
kanssa. Torstain aikana kurssilaiset 
laativat myös tehtävänannon mukai-
set ryhmätyöt kuvitteellisessa turval-
lisuustilanteessa. Työt purettiin per-
jantaina aamupäivällä, ja jälleen voi 
vain ihmetellä kuinka laadukkaita 
tuotoksia ja syvällisen näkemyksen 
omaavia esityksiä eri ryhmät kyke-
nivät niinkin lyhyessä ajassa tuotta-
maan.

Kehitystä palautteen 
pohjalta

Perjantai ja kurssi päätettiin perin-
teisesti asiantuntijaluentoon, jonka 
tällä kertaa tarjosi Maanmittauslai-
tos. Esityksen jälkeen tuskin kenel-
lekään jäi epäselväksi, kuinka mer-
kittävää roolia paikkatieto näyttelee 
meidän jokapäiväisessä elämässäm-
me. ”Vaudikkaan” ja mielenkiintoi-
sen luennon jälkeen oli aika päättää 
kurssi AVI:n ylijohtajan päätössanoi-
hin ja todistusten jakoon, sekä Olter-
mannin ja Olterannin muistamisiin. 
Se mitä tämä tarkoittaa ja mitä nämä 
Olter-henkilöt ovat jääköön vain 
kurssin joskus käyneiden tietoon.

Kurssi on ponnistus myös toimi-
henkilöille ja läpivienti edellyttää 
paljon ennakkovalmisteluita sekä 
sopimisia itse kurssiviikon toimeen-
panon lisäksi. Ilman saumatonta 
yhteistyötä AVI:n ja aluetoimiston 
väen välillä toteutus tuskin onnistui-
si, ja kurssin päätyttyä analysoidaan 
onnistumiset sekä kehitettävät ko-
konaisuudet tulevia kursseja varten 
oppilailta saatua palautetta hyödyn-
täen. Kurssi järjestetään kerran vuo-
dessa ja seuraavan kerran yhteiskun-
nan varautumisen ja toiminnan kan-
nalta keskeisissä tehtävissä toimivia 
henkilöitä kutsutaan Turkuun tam-
mikuun 2024 lopulla järjestettävälle 
kurssille LSAVI18/2024.
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Porin prikaatissa sotilaspoliise-
ja koulutetaan Säkylässä Soti-
laspoliisikomppaniassa, sekä 

Niinisalon Tiedustelukomppanias-
sa. Uusi järjestely otettiin käyttöön 
tammikuussa vuonna 2022, kun So-
tilaspoliisikomppania perustettiin 
Satakunnan jääkäripataljoonan alai-
suuteen. Molemmissa perusyksiköis-
sä varusmiesten palvelus alkaa tut-
tuun tapaan alokasjaksolla, joka on 
kaikille varusmiehille samanlainen 
joukko-osastosta ja perusyksiköstä 
riippumatta.
Alokasjakson jälkeen sotilaspolii-
siksi koulutettavat siirtyvät Säkylän 
varuskuntaan suorittamaan voiman-
käytönperuskurssia sotilaspoliisi-
komppaniassa. Kurssin aikana varus-
miehille koulutetaan puhuttamista 
ja käskyttämistä, fyysisiä hallintaot-
teita sekä voimankäytön välineiden 
käsittelyä kuten teleskooppipatu-
kan, käsirautojen ja OC-sumuttimen 

käyttöä. Koulutuksen keskiössä on 
kouluttaa varusmiehille kykyä tehdä 
tilanteenarviota ja harkintaa erilai-
sissa tilanteissa, joissa tilanne pyri-
tään ratkaisemaan ensisijaisesti pu-
huttamalla tai käskyttämällä. Mikäli 
kehotuksilla ja käskyillä ei päästä 
haluttuun lopputulokseen, on va-
rusmiesten osattava käyttää lievintä 
tehokasta ja puolustettavissa olevaa 
voimakeinoa tai voimankäytönvä-
linettä tehtävän loppuun saattami-
seksi. Voimankäytön peruskurssien 
jälkeen varusmiehillä on valmius 
suorittaa varuskunnallisia vartioteh-
täviä.
Voimankäytön peruskurssin päätyt-
tyä sotilaspoliisien koulutus jatkuu 
koulutushaarajaksolla maavoimien 
sotilas -kurssin, B-ajolupakoulutuk-
sen sekä miehistökurssien merkeissä. 
Yhteensä kuusi viikkoa kestävän kou-
lutushaarajakson aikana varusmie-
hille koulutetaan riittävät tiedot ja 

taidot, jotta he kykenevät toimimaan 
omassa tehtävässään osana partio-
ta ja ryhmää. Koulutushaarajakson 
ja hyväksytysti suoritetun koulutus-
haaramarssin jälkeen, varusmiehet 
ansaitsevat oikeuden kantaa sotilas-
poliisin koulutushaaramerkkiä loma-
puvussaan.
Koulutushaarajakson jälkeen alka-
vat erikoiskoulutusjakso sekä jouk-
kokoulutusjakso, joissa aiemmin 
opittua osaamista syvennetään. Joh-
tajakoulutukseen valittujen osalta 
koulutus jatkuu Sotilaspoliisikomp-
panian aliupseerikurssilla. Sotilaspo-
liisikomppanian aliupseerikurssilla 
koulutetaan sekä Niinisalon että Sä-
kylän sotilaspoliisiryhmien johtajat, 
joten Niinisalosta aliupseerikurssille 
valitut muuttavat Säkylään 12 viikon 
ajaksi. Miehistössä jatkavien varus-
miesten osalta erikoistumisjakson 
aikana koulutus toteutetaan molem-
missa varuskunnissa joukkotuotan-
non mukaisissa organisaatioissa. 
Erikoiskoulutus- ja joukkokoulutus-
jaksoilla varusmiehille koulutetaan 
koulutushaaralle ominaisia tehtävä-
tyyppejä, kuten etsintä- ja kiinniot-
totehtäviä, aluevalvontaa, suojaus-
tehtäviä sekä rakennetun alueen 
taistelutehtäviä. Näissä tehtävissä va-
rusmiehet pääsevät harjaantumaan 
useissa eri harjoituksissa, jotka sijoit-
tuvat erikoistumisjaksolle sekä jouk-
kotuotantojaksolle. Eri paikkakunnil-
la palvelevat sotilaspoliisijoukkueet 
toimivat usein myös yhdessä näissä 
harjoituksissa. Joukkokoulutusjak-
solla palvelus huipentuu vuosittain 
kahteen kertaan järjestettävään pai-
kallispuolustusharjoitukseen, jois-
ta ensimmäinen järjestetään tänä 
vuonna Porissa. Näissä harjoituksis-
sa varusmiehet toimivat osana soti-
laspoliisikomppaniaa SA-tehtävänsä 
mukaisessa toimintaympäristössä. 
Harjoituksessa varusmiehet pääse-
vät harjaantumaan autenttisissa ti-
lanteissa ja tehtävissä muun muassa  
virka-avun antamisesta poliisille aina 
maanpuolustuksellisiin taisteluteh-
täviin.

Kirjoittaja
M. Laakso
Porpr

Sotilaspoliisien 
koulutus Porin 
prikaatissa
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Sotilasjohtaminen on ih-
misten ja asioiden joh-
tamista. Käsittelen täs-
sä tekstissä rauhan ajan 
johtamista ja hyviä joh-

tamiskäytänteitä tehokkuuden sekä 
hyvinvoinnin parantamiseksi. Pie-
nillä muutoksilla ja oman johtamis-
toiminnan tarkastelulla voi saada ai-
kaan yllättävän tehokkaita tuloksia. 
Perinteisen määritelmän mukaan 
sotilasjohtaminen on tavoitteellista 
vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen 
tavoitteena on saada alainen toimi-
maan esimiehen toiveiden mukai-
sesti, kaksisuuntaista luottamusta 
rakentaen. Kun alainen luottaa esi-
mieheensä, on myös annettujen teh-
tävien täyttäminen mielekkäämpää. 
Rauhan aikana stereotyyppisellä 
pelolla johtamisella ei saavuteta hy-
vää luottamusta esimiehen ja alais-
ten välillä pitkässä juoksussa, vaikka 
sillä saisikin aikaan nopeasti tulok-
sia. Liiallinen kontrollointi tappaa 
nopeasti alaisten omatoimisuuden, 
aloitekyvyn ja innokkuuden. 
Johtamiseen liittyy myös kyky tehdä 
päätöksiä erilaisissa toimintaympä-
röistöissä. Sotilaan päätöksentekoa 
vaikeuttavat aikapaine, vähäiset re-
surssit ja mahdottomalta tuntuvat 
tilanteet. Päätöksentekoa helpottaa, 

Sotilasjohtaminen – 
Käskyjä, päätöksiä 
ja luottamuksen 
rakentamista

kun ymmärtää että kaikkia ei voi 
aina miellyttää. Johtajan pitää kui-
tenkin pyrkiä löytämään kaikkia tyy-
dyttävä ratkaisu, mielellään perustel-
tu sellainen.
Sotilasjohtamisen tai johtamisen yli-
päätään kaksi tärkeintä asiaa ovat: 
Täytyy käskeä kuka vastaa sekä ai-
kamääre. Johtaja voi syyttää vain it-
seään, jos jokin asia ei ole tapahtu-
nut, kun ei ole käsketty yksittäisen 
henkilön hoitamaan kyseistä tehtä-
vää. Lisäksi käskettäessä tehtävää 
kahdelle tai useamman henkilön 
ryhmälle, täytyy näissäkin tilanteissa 
käskeä vanhin. Tällöin on selkeästi 
määritetty, kuka on vastuussa asian 
maaliin viemisestä. Olen törmännyt 
turhan usein tilanteisiin, joissa tun-
nolliset työntekijät ottavat omatoi-
misesti asioita kontolleen, jotka eivät 
edes kuulu varsinaisesti heille. Tällai-
set rooliristiriidat ja ”leijuviin palloi-
hin” tarttuminen myrkyttävät varsin 
nopeasti yhteishengen ja työilmapii-
rin. 
Käskyihin tulee myös sisällyttää rea-
listinen aikamääre. Siten alainen tie-
tää mihin mennessä asian tulee olla 
hoidettuna ja esimiehen ei tarvitse 
udella koko ajan, että onko jo valmis-
ta. Huolellisella kalenterin käytöllä 
jokainen pystyy myös suunnittele-

maan omaa ajankäyttöään tehok-
kaammaksi. Hylkää siis post-it laput 
ja merkkaa kaikki saamasi aikamää-
reet välittömästi kalenteriisi. Näin 
myös esimies voi varmistua, että 
alainen tekee käsketyt asiat määrä-
aikaan mennessä. Varusmiesjohtajia 
kehotan kirjoittamaan mahdollisim-
man paljon asioita ylös, hektisessä 
työskentelyssä perusyksikön käytä-
villä käsketyt asiat saattavat nopeasti 
unohtua.
”Sotilasjohtaminen on itsestäänsel-
vyyksien jatkuvaa toistamista.” Tämä 
näkyy erityisesti henkilöstön vaihtu-
essa tiheään tahtiin. Uudet työnteki-
jät eivät voi mitenkään tietää vakiin-
tuneita toimintatapoja. Sama pätee 
myös puolivuosittain saapuvien uu-
sien varusmiesten osalta. Jälleen ker-
ran pitää toistaa itsestäänselvyyksiä. 
Toistuvien käskyjen määrä vähenee, 
kun johtaja tai joukko saa luotua it-
selleen rutiineja, jolloin samat asiat 
toistuvat viikosta toiseen samana 
ajankohtana. Tämä vähentää myös 
kontrolloivaa johtamista, kun johta-
ja ei ole koko ajan kyttäämässä tai 
käskemässä.
Varusmieskoulutusta antavissa pe-
rusyksiköissä tavoitteena on osaava 
joukko. Osaavan joukon pitää oppia 
erilaisia taitoja ennen kotiutumista 
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ja reserviin sijoittamista. Oppiminen 
tapahtuu pääosin koulutustapahtu-
missa ja harjoituksissa ja sen peruse-
dellytys on motivaatio. Suurin mer-
kitys motivaatioon on joukon kou-
luttajalla tai johtajalla, jonka pitäisi 
pyrkiä olemaan innostava, kannus-
tava, vaativa sekä luotettava. Myös 
palautteen antamisella on suuri mer-
kitys, vain siten varsinkin alokkaat 
tietävät miten he ovat suoriutuneet. 
Pyrkikää siis luomaan ympärillenne 
hyvää yhteishenkeä.

Varusmiesjohtajat: Johtakaa positii-
visesti ja ottakaa huomioon alaisten-
ne murheet. Saavutatte alaisten luot-
tamuksen ammattitaitonne kautta, 
ettekä simputukselta vaikuttavalta 
siivouspalveluksen sekoilulla. Kun 
joukossanne vallitsee hyvä yhteis-
henki, huomaatte myös oman johta-
mistoimintanne helpottuvan. Suosit-
telen myös henkilökuntaa antamaan 
kiitosta päivittäisien työtehtävien 
hoitamisesta, kehua voi myös muu-
tenkin kuin vain erinomaisista suori-
tuksista. Tässä yritän itsekin edelleen 
kehittyä.

Teksti: Kapteeni Otto Saarni
2.Patterin päällikkö

ASIAKASOMISTAJANA
NAUTIT ELÄMÄSTÄ
EDULLISEMMIN

LIITTYESSÄÄN TÄYDEN 
100 € OSUUSMAKSUN 

MAKSAJALLE

20 €
LAHJAKORTTI

EDUN SAAT KÄYMÄLLÄ
ASIAKASPALVELUPISTEESSÄ

Uutena asiakas-
omistajana saat:

satakunnanosuuskauppa.fi/liity

LIITY NYT!
Jopa satojen

eurojen
tutustumis-

edut



Johtaminen on kykyä ja val-
miutta saada oma ryhmä 
selviytymään eteen tulevis-
ta tehtävistä. Johtajana toi-
mimiseen liittyy aina vas-

tuuta riippumatta johtamisympäris-
töstä. Tämä näkyy myös varusmies-
johtajan arjessa. Kasarmielämässä ja 
sotaharjoituksissa varusmiesjohtaja 
törmää jatkuvasti erilaisiin tilantei-
siin, joissa on opittava soveltamaan 
omaa johtamiskykyä kyseiseen ti-
lanteeseen sopivaksi. Tämän takia 
onkin monesti ajateltava ihmisten ja 
asioiden johtamisen olevan kaksi eri 
asiaa. Asioiden johtaminen on läsnä 
etenkin sotaharjoituksissa, jolloin 
saadut tehtävät ovat usein vaativia 
ja aikamääreet joustamattomia. Täl-
löin johtajan on kyettävä toimimaan 
määrätietoisesti ja käskytettävä alai-
siaan tekemään konkreettisia asioita 
ja tarvittaessa tehtävä niitä itsekin, 
jotta tekeminen olisi mahdollisim-
man tehokasta. Tällaisissa tilanteissa 
korostuu itsevarmuuden lisäksi joh-
tajan ammattitaidon ja osaamisen 
tärkeys, jotta käskyt voivat viedä ryh-
mää kohti päämäärää.

Ihmisten johtaminen taas korostuu 
jokapäiväisessä kasarmielämässä. 
Välillä on nimittäin tärkeää kohdata 
hänet niin kuin ihminen ihmisen ja 
tunnistettava ne tarpeet, joita keske-
nään erilaisilta varusmiehiltä löytyy. 
Ihmisten johtamiseen liittyvä taito 
kirkastui itselleni etenkin tammi-

kuussa, kun uudet alokkaat saapui-
vat. Usein minun oli itsekin osatta-
va palata puoli vuotta taaksepäin ja 
asettua tietämättömän alokkaan pai-
kalle, mikä helpotti näkemään syyn 
sille, miksi puhuttelu unohtui tai pu-
keutumisessa oli joku pielessä.

Olen myös ymmärtänyt, kuinka hy-
vän varusmiesjohtajan on jatkuvasti 
pyrittävä kehittämään omaa toimin-
taansa tehokkaammaksi ja viemään 
ryhmän etu oman etunsa edelle. Itse 
olen huomannut, ettei kunnioitetuk-
si johtajaksi pääsekään stereotyyppi-
sen sotilasmuotin mukaisesti pelon 
ja kovaäänisyyden turvin, vaan on 
käytettävä muita keinoja. Ryhmä on 
tehokkaimmillaan silloin, kun sen 
jäsenet ovat motivoituneita ja luot-
tavat johtajaansa kuin kallioon. Sik-
si johtajan onkin pyrittävä hankki-
maan vahva auktoriteetti ja ansaitse-
maan alaistensa luottamus toimimal-
la alusta alkaen esimerkkinä ja koh-
telemalla alaisiaan yksilöinä. Luot-
tamuksen ansaitseminen helpottuu, 
kun johtaja kykenee parantamaan 
joukon yhteishenkeä ja luomaan sen 
keskenään erilaisista jäsenistä yhden 
kiinteän ryhmän. Tällöin on aktivoi-
tava syrjempään jääneitä ryhmän 
jäseniä ja muistaa välillä myös rik-
koa kivikasvoinen ilme kääntämällä 
suunpielet ylöspäin. 

Oma käsitykseni sotilasjohtamisesta 
on muuttunut palveluksen aikana 

roimasti myös niissä tilanteissa, jois-
sa olen huomannut pääseväni par-
haaseen lopputulokseen olemalla 
täysin oma itseni ja johtamalla juuri 
sillä tavalla, joka tuntuu itselle par-
haalta. Tämän myötä omakin arkeni 
on ollut huomattavasti mieluisam-
paa. Tämän kaltaisten asioiden oi-
valtaminen voi vaatia monesti aikaa, 
mutta itseäni sen ymmärtämisessä 
auttoi kantahenkilökunnan esimerk-
ki. Myös heillä on yhtä monta johta-
misen tapaa kuin johtajaakin.

Uskon monen muunkin oppineen sen 
faktan, ettei paras sotilasjohtaja ole 
aina se kasarmin pelätyin kulmien 
kurtistelija, vaan se titteli on ansait-
tava aivan muilla keinoin. Hyvä joh-
taja onkin ansainnut alaisensa järk-
kymättömän luottamuksen ja antaa 
vaikkapa komentopaikkaa perus-
tettaessa konkreettisia käskyjä sen 
sijaan, että ylirasittaa äänihuuliaan 
vain huutamalla tarpeettomia moit-
teita. Silloin kun johtajan käskyjä 
totellaan puhtaasti omasta tahdosta, 
eikä raskailla sanktioilla uhkailtuna, 
tiedetään tämän johtajan säilyttävän 
ryhmänsä luottamuksen pahimmas-
sakin taistelutilanteessa.

Alikersantti Miika Rauhala
2.Patteri

Sotilasjohtaminen 
ryhmänjohtajan 
silmin
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Palvelukseen astuessa uu-
teen ympäristöön tottu-
minen vie luonnollisesti 
aikaa, mikä voi alussa tun-
tua melko raskaaltakin. 

Uudet säännöt ja uusi rutiini tulevat 
kuitenkin nopeasti tutuiksi, ja hy-
vien johtajien avulla niiden noudat-
taminen onnistuu helposti.
Itse odotin alokaskauden alkavan 
heti hyvin fyysisenä ja intensiivisenä, 
mutta kuormitus lisääntyikin asteit-
tain. Raskaampi koulutus alkoi vas-
ta kun olin tottunut uuteen rytmiin. 
Huomasin, että kasarmin rytmiin 
tottuneena lomilla onkin yllättävän 
vaikea tottua siviilirytmiin kun ei 
ole käskettyä palvelusta eikä ruokaa 
valmiina, täysihoitoa siis. Käsketyt 
ruokailu- ja lepoajat tekevät elämäs-
tä palveluksessa melko huoletonta, 
mitä en etukäteen tullut ajatelleeksi.

Asuessa samassa tuvassa kymmenen 
muun saman ikäisen kanssa, syntyy 
nopeasti tiivis porukka. Vasta vaih-
taessa tupaa tajuaa, ettei sitä välttä-
mättä tiennyt edes kavereita etuni-
meltä. Erilaisissa ryhmissä palvelusta 
suorittaessa huomaa, kuinka suuri 
merkitys motivaatioon ja tehtävän 
sujumiseen ryhmähengellä on. Ryh-
mähengen muodostumista helpottaa 
hyvä johtaja, vaikka pelkästään se ei 
toki riitä. Hyvä ryhmähenki nostaa 
motivaatiota, ja vähentää tarvetta 
laskea jäljellä olevia päiviä. Pitää kui-
tenkin muistaa, että hyvä sotilas osaa 

toimia kaikkien kanssa, riippumatta 
siitä kenen kanssa viihtyy parhaiten.

Johtajalta vaaditaan paljon, etenkin 
kun alaisille kaikki on uutta. Hyvä 
johtaja saa alokkaat innostumaan 
alkavasta palveluksesta, ja näyttää 
esimerkillään, miten kasarmilla toi-
mitaan. Kenties tärkeintä kuiten-
kin ovat selkeät ohjeet ja hyvän esi-
merkin näyttäminen. Epäselvät tai 
ristiriitaiset käskyt saavat etenkin 
alussa helposti sekaisin, ja toimimi-
nen omia käskyjä vastaan saa ky-
seenalaistamaan käskyt ennen kuin 
niitä on ehditty noudattaa. Johtaja 
näyttää hyvää esimerkkiä myös käy-
töksellään ja pukeutumisellaan, sillä 
esimiesasemassa olevaa pidetään tar-
koin silmällä ja häneltä alokkaat ot-
tavat varsinkin alussa mallia.

Vaikka kaikki rakastavat rentoa joh-
tajaa, liian rento johtaminen kos-
tautuu melko piankin kun tehtävien 
suorittaminen aikamääreissä pysyen 
tai eri johtajien alaisena vaikeutuu. 
Riittävä kuri ja särmä johtaminen 
alokaskaudella helpottavat varus-
miehen arkea selkeästi alokaskauden 
loppuessa sekä pidemmällä palve-
luksessa. Ryhmänjohtajan ei tarvitse
kuitenkaan olla alaisten yläpuolella 
– parhaat kokemukset syntyvät, kun 
olosuhteet esimerkiksi harjoitukses-
sa toimivat ryhmää vastaan, mutta 
jäsenet pelaavat yhteen hiileen ja 
ryhmänjohtaja on mukana menos-

sa. Kisaaminen ryhmässä ja ryhmän-
johtajan heittäytyminen saavat koko 
ryhmän mukaan, ja jokaiselle tulee 
mahdollisuus toimia ryhmän hyväk-
si.

Johtajan on oltava rehellinen alaisil-
leen, jotta alaiset voivat luottaa joh-
tajaansa, myös johtajan esimerkki 
vaikuttaa luottamukseen. Johtajan 
tehtävä on lopulta olla vastuussa 
alaisistaan, joten luottamuksen on 
oltava molemminpuolista. Etenkin 
alokkaille tärkeää on myös että joh-
tajat kuuntelevat alaisiaan ja huo-
mioivat heidät. Myöhemminkin pal-
veluksessahyvin toimivan ryhmän 
johtaja on samalla tasolla alaistensa 
kanssa ja kohtelee alaisiaan tasaver-
taisesti. Palveluksessa todella ystä-
vystyy uusien ihmisten kanssa aivan 
eri tavalla kuin missään muualla. Hy-
vässä porukassa palveluspäivät ovat 
mielekkäitä ja sääntöjen noudatta-
minen on lopulta melko helppoa hy-
vän johtajan johdolla. 

Tykkimies Onni Borg
2.Patteri

Sotilasjohtaminen 
tykkimiehen silmin
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Maaliskuun alussa Porin kau-
punginjohtajana aloitta-
neen Lauri Innan CV eli 

ansioluettelo kertoo monipuolisesta 
työkokemuksesta suomalaisesta yh-
teiskunnasta niin julkisen kuin yksi-
tyisen sektorin palveluksessa ja myös 
kriisinhallintatehtävistä maailmalla. 
Seuraavat kuusi vuotta hän on sitou-
tunut Porin ja porilaisten palveluk-
seen. Porin prikaati ja Puolustusvoi-
mat ovat olleet ja ovat edelleen tär-
keä osa hänen elämäänsä. 

Miten kuvailet itseäsi kolmella sa-
nalla tai sanaparilla?

- Olen perheenisä ja aviomies, 
yleisjohtaja ja vanha sotilas – tässä 
järjestyksessä.

Edeltäjäsi Aino-Maija Luukkonen 
tunnetaan Porissa Luukkoskana, mi-
ten sinun osaltasi? 

- Minua kutsutaan Lauriksi tai La-
teksi, viiteryhmästä riippuen. Kau-
pungin johtoportaassa meitä Laureja 
on nyt kaksi, Kilkun Lauri ja minä, 
joten jollain tapaa meidät varmaan 
pitäisi erottaa – nyt taidetaan vielä 
puhua siitä toisesta Laurista. Ei mi-
nulla ole mitään Late-lempinimeä 
vastaan, mutta annetaan porilaisten 

”Porilainen” 
johtaa porilaisia 
seuraavat kuusi 
vuotta
Teksti: Matti Vihurila    
Kuvat: Satakunnan Kansa ja
Lauri Innan arkistot

itsensä päättää, miten meidät erotel-
laan toisistamme. 

Olet työskennellyt toimittajana 
Turun Sanomissa Turussa, rauhan-
turvaajana Kosovossa, Afganistanis-
sa ja Eritreassa, EU:n taisteluosaston 
suomalaisena tiedotusupseerina, tie-
dotuspäällikkönä Maavoimien esi-
kunnassa Mikkelissä ja Teollisuuden 
Voima Oy:ssä Olkiluodossa, kuntapo-
mona Punkalaitumella, Hattulassa ja 
Salossa ja viimeksi Keskon aluejohta-
jana Länsi-Suomessa (Varsinais-Suo-
mi, Satakunta ja Ahvenanmaa). Mitä 
näissä töissä saadut kokemukset ovat 
sinulle opettaneet?

- Ihmisiä tässä vaan ollaan, sen olen 
oppinut joka paikassa. Me jollain ta-
paa kumarramme ja pelkäämme yh-
tiöitä ja organisaatioita, mutta kun 
vähän raapaistaan pintaa, niin siel-
tä löytyvät ne ihmiset, jotka tekevät 
työt. Toisaalta sitten on myös se tosi-
asia, että hommat vaan pitää hoitaa.

Kun porilainen haluaa toisen ih-
misen tulevan luokseen esimerkiksi 
kahville, hän ei suinkaan pyydä vaan 
hän ”käskee” kahville. ”Käskettiinkö” 
sinua hakemaan Porin kaupungin-
johtajaksi?  

- Kyllä. Rekrytoinnista vastanneen 
tahon keskuudessa nimeni oli nous-
sut selkeästi esille ja saanut laajaa 
kannatusta, näin minulle on kerrot-
tu. Sieltä minua lähestyttiin ja kysyt-
tiin, olisinko kiinnostunut hakemaan 
avoinna olevaa pestiä. Tässä ollaan.

Urakiertoasi voisi moneltakin osin 
verrata yleisesikuntaupseerin työ-
hön, jossa varsin nopealla tahdilla 
kierretään erilaissa komentajatason 
tehtävissä ympäri Suomen, punni-
taan niissä osaaminen ja mikäli sitä 
löytyy, siirrytään eteenpäin uuteen 
ja vaativampaan tehtävään. Valinta-
vaiheessa työpaikkojesi nopea vaih-
tuminen nousi esiin ja pohdittiin, 
miten sitoutunut olisit Porin kau-
punginjohtajana. 

- Työurani alkuvaiheessa toki hain 
aktiivisesti eri tehtäviin, mutta myö-
hemmin valintani ovat perustuneet 
enemmän tai vähemmän minulle 
esitettyihin uusiin työtarjouksiin. 
Ollessani Salon kaupunginjohtajana 
vastasin Keskon ehdotukseen ensim-
mäisellä kerralla kielteisesti, mutta 
kun he uudistavat kyselynsä, annoin 
myöntävän vastauksen. Poriin olen 
sitoutunut seuraaviksi kuudeksi vuo-
deksi.  
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Mitä vahvuuksia näet Porissa – 
entä heikkouksia?

- Kaikki liikenneinfra – erityisesti 
satama ja lentokenttä. Pori on tällä 
hetkellä portti länteen. Toisaalta ih-
misten tekemisen aitous ja teollinen 
perinne, mikä on helppo muuttaa 
tälle vuosituhannelle, kun otetaan 
siihen mukaan nykyteknologian tar-
joamat mahdollisuudet. Heikkoute-
na pidän sitä, että kokoonsa nähden 
Porin painoarvo maakuntakeskukse-
na on liian pieni, jos sitä verrataan 
esimerkiksi Kuopioon tai Lahteen.

Millaisen kaupunginjohtajan Pori 
ja porilaiset sinusta saavat?

- Tavoitteellisen ja määrätietoisen, 
mutta kuitenkin inhimillisen johta-
jan. 

Työurallasi viestintä on osittain ol-
lut päätehtävänäsi, ja muissakin joh-
totehtävissä sen tärkeyttä ei ole voi-
nut unohtaa. Millaisen merkityksen 
annat viestinnälle?

- Mikäli tänä päivänä ei tiedosta, 
että viestintä on ihan eturivin strate-
ginen työkalu, niin sitten ei tiedä joh-
tamisesta mitään. Oli tilanne hyvä tai 
huono, mikäli siitä ei viestitä, se on 
vain puoliksi hoidettu. Asioista pitää 
kertoa avoimesti, oikeassa järjestyk-
sessä eri sidosryhmille ja saada ihmi-
set ymmärtämään, mistä tosiasiassa 
on kyse.

Kaupungin markkinointikampan-
ja, Porisuhdeneuvoja, herätti run-
saasti mielenkiintoa. Mitä itse ajatte-
let siitä?

- Täytyy antaa todella suuri kunnia 
edeltäjälleni Aino-Maija Luukkosel-
le, että hän vielä pitkän kaupungin-
johtajauransa päätteeksi rohkeni 
avoimesti heittäytyä kotikaupun-
kinsa hyväksi tällä tavalla. Toinen 
huomioni oli se, että Porin laatimaa 
strategiaa, jossa arvoina listataan 
rohkeus ja rakkaus, toteutettiin käy-
tännössä. Markkinointikampanjasta 
huokui sen aitous, siinä ei ollut mi-
tään päälleliimattua.

Edeltäjäsi tavoin olet vahva maan-
puolustusihminen. Mitä maanpuo-
lustus on sinulle antanut?

- Sillä on suuri merkitys itselleni. 
Kotoa saadun kasvatuksen ohella 
varusmiespalvelus, toiminta rau-
hanturvaajana sotilaan tehtävissä 
ja myöhemmin puolustusvoimien 
viestintätehtävissä ovat muovanneet 

minua ihmisenä. Siihen, miten täl-
lä hetkellä johdan organisaatioita 
ja ihmisiä, näillä kokemuksilla on 
hyvin keskeinen vaikutus. 

Olet Porin prikaatin kasvatti – 

”Porilainen”. Heti varusmiespal-
veluksen jälkeen lähdit ensim-
mäisten joukossa Porin prikaatin 
kouluttaman kriisinhallintajou-
kon mukana Kosovoon v. 1999 
ja myöhemmin toimit prikaa-
tin kouluttaman ja ylläpitämän 
EU:n taisteluosaston tiedotusup-
seerina. Miten Porin kaupun-
ginjohtajana näet Porin prikaa-
tin roolin ja merkityksen?

- Aikanaan siirtyminen val-
miusyhtymämalliin ja sittem-
min tehtävien lisääntyminen 
kansainvälisten kriisinhallin-
tajoukkojen kouluttajana ovat 
nostaneet prikaatin roolia ja 
profiilia Puolustusvoimien si-
sällä ja kansainvälisestikin. 
1990-luvulla tehdyt ratkaisut 
ovat koituneet ”Porilaisten” 
ja koko maakunnan hyväksi, 
kun Säkylän varuskuntaa läh-
dettiin voimakkaasti kehit-
tämään, mikä tarkoitti mm. 
mittavia uudisrakennushank-
keita ja vanhojen rakennus-
ten peruskorjauksia. Selvää 
on, että Nato-jäsenyyden 
myötä Porin prikaatin mer-
kitys tulee entisestään kas-
vamaan – hyvä niin.   

Tua noi nii, voiko porilai-sia johtaa, jos ei ymmärrä paikallista murretta?
Porilaiset puhuvat omaa paikallis-ta murrettaan, jota ulkopuolisen on joskus vaikea ymmärtää. Nähdes-sään vanhan tuttunsa pitkästä aikaa, porilainen tokaisee, että “eläks sää-ki viäl”. Joku ulkopuolinen saattaisi loukkaantua, mutta kanssaporilai-nen ymmärtää, että ystävä on ilahtu-nut tavatessaan hänet. Mutta miten hyvin uusi kaupunginjohtaja Lauri Inna ymmärtää porilaisia? Kysytään.

Kun porilainen kuvaa kanssaihmis-tään fletkuksi, mitä hän tarkoittaa? - Kyseinen henkilö on löysä tai rento (oikea vastaus on veltto, vetelä).Mitä verbi hoosat tarkoittaa?- Koheltaa, yliyrittää (valmistaa tai hoitaa).
Millainen on klooki ihminen?- Kulmikas (omituinen, erikoinen).Luanat?
- Sujuu, onnistuu (oikea vastaus).Repertteri?
- Raparperi (punajuuri).
Trahteerat?
- Tarjoilla, laittaa pöytä koreaksi (oi-kea vastaus).
Millainen henkilö on änkiotto?- Tosikko (vastahakoinen).
Eiköhän tällä pärjää aluksi, ja onhan Lauri Innalla kuusi vuotta aikaa ope-tella.

Lauri Inna, 44 v
-  Valtiotieteiden maisteri 
 (Turun yliopisto)
-  Naimisissa, neljä lasta
-  Reservin kapteeni
-  Lukuisia luottamustehtäviä, 

mm. Suomen lentopalloliiton 
hallituksen puheenjohtaja, 
Turun yliopiston neuvottelu-
kunnan varapuheenjohtaja, 
Lounea Oy:n hallintoneuvos-
ton ja nimitysvaliokunnan 
jäsen.

- Porin kaupunginjohtaja 
1.3.2023 alkaen (toimikausi 
kuusi vuotta)



Puolustuskiinteistöjen paikallis-
yksiköissä aloitettiin energian-
säästötoimet ripeästi Senaat-

ti-konsernin energiansäästöohjel-
man käynnistyttyä lokakuussa 2022. 
Puolustuskiinteistöjen kiinteistötek-
niikan asiantuntijat ja kiinteistön-
hoidon ammattilaiset ovat toteutta-
neet syksyn ja talven aikana kymme-
niä toimenpiteitä Säkylän ja Niinisa-
lon paikallisyksiköiden rakennuksiin 
ja kiinteistöteknisiin järjestelmiin.
Puolustuskiinteistöissä on tammi-
kuun 2023 loppuun mennessä ylletty 
lämmön ja sähkön osalta 4,6 prosen-
tin säästöihin edellisvuoden vastaa-
vaan aikaan verrattuna. Lokakuun 

2022 ja tammikuun 2023 välillä ener-
giaa oli säästynyt Puolustuskiinteis-
töissä kokonaisuudessaan lähes 11 
000 MWh.
Senaatin energiansäästöohjelman 
tavoitteena on vähentää energian-
kulutusta koko konsernissa yhteen-
sä 50 000 MWh, mikä vastaa noin 
10 000 kerrostalokaksion vuosikulu-
tusta. Konsernin liikelaitoksissa Se-
naatti-kiinteistöissä ja Puolustuskiin-
teistöissä tavoitellaan molemmissa 
25 000 MWh:a aiempaa pienempää 
energian kokonaiskulutusta. Talou-
dellisena tavoitteena on saavuttaa 
koko konsernin osalta 10 miljoonan 
euron säästöt energiakustannuksissa.

Yhteistyö Porin prikaatin 
kanssa on tuottanut 
erinomaisia energian-
säästötuloksia Säkylässä 
ja Niinisalossa

Ratkaisuja energiansääs-
töön yhdessä tilojen käyt-
täjien kanssa
Energiatehokkuus on ollut jo pitkään 
tärkeä osa kiinteistönhoitoa sekä Sä-
kylän että Niinisalon paikallisyksi-
kössä, ja sen eteen on tehty töitä.
”Olemme pyrkineet huolehtimaan 
kiinteistöistämme mahdollisimman 
taloudellisesti ja energiaa säästäen. 
Senaatin energiansäästöohjelman 
käynnistyessä muun muassa tarkas-
telimme lämmitysjärjestelmiemme 
säätökäyriä sekä mittasimme ja sää-
dimme sisälämpötiloja. Kiinnitimme 
huomiota myös kiinteistöjemme il-
manvaihtokoneiden käyntiaikoihin 
ja lämmöntalteenottojen hyötysuh-
teisiin”, Niinisalon paikallisyksikön 
LVI-päällikkö Vesa Peltoniemi ker-
too.
Varuskunta-alueet koostuvat erityyp-
pisistä rakennuksista, joiden ener-
giankulutus ja tekniset ratkaisut 
poikkeavat toisistaan. Säkylässä vaa-
tetuskorjaamo kuuluu toimintansa 
luonteen vuoksi varuskunta-alueen 
suurimpiin energiankuluttajiin. Vaa-
tetuskorjaamossa on saatu aikaan 
mittavia säästöjä muun muassa pu-
dottamalla ilmanvaihdon kierroksia 
työaikojen ulkopuolella.
”Tilojen käyttäjät ovat aina parhai-
ten perillä erilaisten tilojen käytöstä. 
Olemme käyneet yhdessä läpi tilojen 
käyttöaikoja ja käyttäjämääriä sekä 
esimerkiksi vaatetuskorjaamon osal-
ta tuotannon tarpeita. Erityisesti va-
laistuksen säätämistä ja ilmanvaih-
don tehojen pudottamista on tärkeä 
käsitellä huolellisesti yhdessä tilojen 
käyttäjien kanssa”, Säkylän paikallis-
yksikön LVI-päällikkö Marco Frigård 
toteaa.
Tilojen ohella energiansäästötoimia 
on tehty ulkoalueilla, muun muassa 
ulkovalaistuksen syttymis- ja sammu-
misaikoja on säädetty, vanhoja valai-
simia on vaihdettu energiatehokkai-

Puolustuskiinteistöjen Säkylän 
paikallisyksikön kiinteistönhuol-
topäällikkö Veli-Matti Ollonqvist 
(vas.), Euran Aluehuolto Oy:n 
Pasi Nurmi ja Puolustuskiinteis-
töjen kiinteistönhoitaja Raimo 
Heinonen tarkastelevat Leijona 
Cateringin varuskuntaravintola 
Rumpalipojan portaiden sulana-
pidon tehon riittävyyttä.
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siin led-valaisimiin ja erilaisten sula-
tusjärjestelmien lämpötilarajoja on 
laskettu ja toiminta-aikoja lyhennet-
ty. Lisäksi Niinisalossa rakennettiin 
vuonna 2022 varuskunnan viisikilo-
metriselle hiihtoladulle älyvalaistus, 
jota ohjataan valaisimiin sijoitetuil-
la liiketunnistimilla ja hämäräkytki-
mellä. Älyvalaistuksen tarkoituksena 
on paitsi edistää energian säästymis-
tä myös tarjota joustavuutta liikku-
miseen.

Niinisalo Puolustuskiin-
teistöjen ykkönen energi-
ansäästötuloksissa
Alueelliset ja kohdekohtaiset läm-
mön- ja sähköntarpeet vaihtelevat. 
Näin ollen erot energiankulutukses-
sa sekä energiansäästömahdollisuuk-
sissa ovat Puolustuskiinteistöjen pai-
kallisyksiköissä suuria.
Parhaisiin energiansäästötuloksiin 
loka–tammikuussa yllettiin Niinisa-
lossa, jossa energian kokonaiskulutus 
oli vähentynyt 12,8 prosenttia edel-
lisvuoden vastaavaan aikaan verrat-
tuna ja lämmönkulutus peräti 16,9 
prosenttia.
”Energiankulutuksen muutoksiin 
lämmön osalta ovat vaikuttaneet 
määrätietoinen öljylämmityksistä 
luopuminen sekä lämpöpumppu-
tekniikkaan ja pellettilämmityksiin 
siirtyminen. Vuonna 2022 purimme 
öljylämmitykset kolmesta kohtees-
ta, joista kaksi siirtyi maalämpöön ja 
yksi pellettiin. Tänä vuonna öljy lak-
kaa palamasta niin ikään kolmessa 

kohteessa. Tavoitteenamme on, ettei 
Niinisalossa olisi vuoden 2025 jäl-
keen lainkaan öljylämmityskohteita”, 
Peltoniemi kertoo.
Myös Säkylässä saavutettiin loka–
tammikuussa hyvät tulokset sekä 
lämmönkulutuksessa että energian 
kokonaiskulutuksessa, jotka olivat 
reilut neljä prosenttia edellisvuo-
den vastaavia pienempiä. Frigårdin 
mukaan Säkylässä ollaan tyytyväisiä 
tuloksiin ja tavoitteena on jatkaa vä-
hintään samalla linjalla tähän men-
nessä saavutettujen säästöjen kanssa.

Kiitosta tilojen käyttäjille 
Energiansäästöohjelma on saanut 
positiivisen vastaanoton sekä Sä-

kylässä että Niinisalossa. Frigård ja 
Peltoniemi kiittelevät Puolustusvoi-
mien henkilöstön panosta energian-
kulutuksen ja energiakustannusten 
pienentämisessä.
”Tilan käyttäjä pystyy vaikuttamaan 
omilla toimillaan merkittävästi ener-
giankulutukseen, varsinkin sähkön 
osalta. Esimerkiksi yhden kattolam-
pun merkitys ei ole yksityisasunnos-
sa kovin suuri, mutta meillä lamppu-
ja on tuhansia”, Peltoniemi muistut-
taa.
Energiansäästötulosten taustalta löy-
tyy lämpötilojen laskemisen sekä 
ilmanvaihdon ja valaistuksen säätä-
misen ohella myös omien toiminta-
tapojen muutoksia. Niiden avulla Sä-
kylässä on saatu pienennettyä isojen 
läpiajettavien ajoneuvohallien ener-
giankulutusta jopa 20 prosenttia.
”Haluamme näyttää mallia ja kantaa 
kortemme kekoon energiankulutuk-
sen pienentämisessä. Toimenpiteitä 
suunnitellessamme ja toteuttaessam-
me tärkeää on ottaa huomioon hen-
kilöstön ja varusmiesten turvallisuus 
– siitä emme tingi”, Frigård tiivistää.

Teksti: Riikka Nieminen
Kuvat: Marco Frigård & 
Vesa Peltoniemi

Tekninen kiinteistönhoitaja Mika 
Jokinen tarkastamassa Säkylän 
vaatetuskorjaamon ompelimon 
uuden ilmanvaihtokoneen ase-
tuksia

Vesa Peltoniemi 
(vas.) ja Jaakko 
Latvajärvi Niinisalon 
hermokeskukses-
sa ”Mummollassa” 
tarkastelemassa 
tekniikan toimintaa 
kiinteistöissä.
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Sipulisäkki painaa, ympärillä 
satoja uusia kasvoja, löydän-
kö oikeaan paikkaan oikeaan 

aikaan, ajatukset juoksevat, suoriu-
dunko täällä, osaanko, millaiset tu-
pakaverit mahtavat olla, selviänkö? 
Ensimmäisenä alokaspäivänä varus-
kunnassa mieli on täynnä erilaisia 
kysymyksiä ja tuntemuksia, keho 
reagoi uusiin fyysisiin suorituksiin, ja 
mielessä pyörivät kysymykset omas-
ta jaksamisesta ja osaamisesta.
Varusmiespalvelukseen astuminen 
vaatii nuorilta aikuisilta uudenlaista 
suhtautumista omaan toimintaky-
kyynsä ja hyvinvointiinsa. Jaksami-
nen palveluksessa on erilaista kuin 
siviilielämässä. Toimintaympäristö 
muuttuu siviiliarjen rutiineista puo-
lustusvoimien koulutuskäytänteisiin, 
ohjeisiin ja käskyihin. 
Omia vahvuuksia, voimavaroja ja 
hyvinvointia on hyvä pohtia viimeis-
tään palveluksen alkaessa.  Varus-
kunnissa yksikön henkilöstön lisäksi 
sotilaspapit, liikunta-alan upseerit 
sekä sosiaalikuraattorit auttavat, neu-

vovat ja ohjaavat toimintakykyyn ja 
hyvinvointiin liittyvissä asioissa. 

Liiku, huolla ja nauti
Omaan fyysiseen toimintakykyyn on 
hyvä kiinnittää huomiota, koska sen 
merkitystä kokonaisvaltaiseen hyvin-
vointiin ei voi olla korostamatta. So-
turin fyysinen toimintakyky kehittyy 
ja vahvistuu varusmieskoulutuksen 
edetessä. Perusyksikön hyvin suunni-
teltu ja toteutettu koulutus (ml. fyy-
sinen koulutus) perustuu nousujoh-
teisuudelle, jolloin fyysinen kuormi-
tus lisääntyy asteittain palveluksen 
edetessä, kertoo liikuntakasvatusup-
seeri Topi Hellsten Porin prikaatista 
Säkylästä. 
Kehoa ja mieltä on hyvä vaalia myös 
vapaa-ajalla. Varuskunnissa on erit-
täin monipuoliset mahdollisuudet 
harrastaa liikuntaa. Molemmista 
varuskunnista löytyy muun muassa 
palloiluhalli, jossa voi pelata esimer-
kiksi sählyä, futsalia, kori-, lento- ja 
sulkapalloa. Yksilöliikuntaa tukevat 

Urheilutaloilta löytyvät kuntosalit ja 
painitatamit, myös ulkoilumahdol-
lisuudet ovat hyvät. Säkylän varus-
kunnasta löytyy myös uimahalli ja 
Niinisalosta on mahdollisuus käydä 
Kankaanpään uimahallissa VLK-ker-
hojen mukana.
Liikunta vaikuttaa fyysisen kunnon 
lisäksi positiivisesti myös psyykki-
seen hyvinvointiin. Liikunnan vir-
kistävä vaikutus tulee hyvin esille 
treenin jälkeen, jolloin fiilikset ovat 
korkealla, vaikka ennen treeniä oli-
si ollut hieman väsynyt tai muuten 
mieli maassa. Jo lyhyelläkin liikunta-
tuokiolla stressitasot laskevat ja mieli 
kirkastuu. Liikunta tuo usein muka-
naan myös uusia tuttavia ja ystäviä, 
sillä varuskuntien liikuntapaikoilla 
juttuseuraa riittää.

Mieli voi hyvin
Kun toimintaympäristö vaihtuu sivii-
lielämän tutuista kuvioista täysin uu-
siin varusmieskoulutuksen toiminta-
tapoihin, on psyykkisellä toiminta-

Jaksaa, ei jaksa, jaksaa …  
Miten varusmies ylläpitää hyvinvointiaan ja toimintakykyään?
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kyvyllä suuri merkitys. Palveluksessa 
arjen toimintatavat haastavat jaksa-
maan uudella tavalla. Moni pohtii 
omia psyykkisiä voimavarojaan. 
Koulutuksessa tulee koko ajan uut-
ta tietoa. Miten tätä kaikkea pystyy 
vastaanottamaan ja käsittelemään? 
Koulutusmenetelmätkään eivät ole 
tuttuja. Välillä tuntuu, ettei psyyke 
jaksa. Varusmieskoulutuksessa tun-
teet voivat heitellä suurestikin lai-
dasta laitaan, ilosta suruun.
Psyykkistä hyvinvointia vahvistavat 
optimismi, kaverisuhteet ja taito kä-
sitellä vastoinkäymisiä. Niinisalon 
sotilaspastori Albert Halonen pi-
tää tärkeänä sosiaalisten suhteiden 
solmimista. Palveluksessa on hyvä 
luoda kaverisuhteita sekä ylläpitää 
yhteishenkeä ja kannustavaa ilma-
piiriä. Kavereiden kanssa jaetut ko-
kemukset auttavat tsemppaamaan 
eteenpäin.

Yksin vai yhdessä?
Palveluksessa varusmiehen ympäril-
lä on lähes koko ajan useita kymme-
niä muita varusmiehiä, kouluttajia 
ja upseereita. Välillä voi tuntua, että 
sosiaalisista tilanteista saa tarpeek-
seen. Kuitenkin myös iltavapailla ja 
vapaa-ajalla on hyvä keskittyä kave-
reiden ja palveluskavereiden kanssa 
yhdessäoloon. 
Vapaa-ajalla yhdessä tekeminen saa 
ajatukset suuntautumaan muuhun-
kin kuin koulutukseen. Sosiaaliku-
raattori Merja Hoseus Niinisalon va-
ruskunnasta kertoo, että porukassa 
voi lähteä liikkumaan niin ulos kuin 
sisälle, saunomaan, sotilaskotiin tai 
pelaamaan vaikka biljardia. Sosiaali-
nen hyvinvointi auttaa koulutukses-
sa eteenpäin ja vahvistaa yhteishen-
keä.
Yhteishenki ja keskinäinen luotta-
mus ovat avain asemassa, kun poh-
ditaan sosiaalista hyvinvointia ja 
siihen liittyvää asiallista käytöstä va-
rusmiespalveluksessa. Puolustusvoi-
missa on nollatoleranssi kiusaamisen 
ja epäasiallisen kohtelun suhteen. 
Tasapuolinen ja avoin kohtelu luovat 
pohjan joukkojen hyvälle ilm rus-
miehen toimintakyvylle. 
Tyytyväisyys itseensä ja toimintaansa
Itsensä näkeminen tärkeänä ja osaa-
vana, vaikuttaa varusmiehen hen-
kiseen hyvinvointiin.  Kokemus on-
nistumisista ja elämän arvojen to-

teutumisesta auttavat kohtaamaan 
palveluksen paineet ja selviytymään 
niistä. 
Palveluksessa tulee väistämättä 
eteen asioita, jotka ovat omalla epä-
mukavuusalueella. Luotto omaan 
osaamiseensa ja suoriutumiseensa 
auttaa jaksamaan. Koulutuksessa 
opetellaan uusia asioita, ja aina ei 
onnistuta ensimmäisellä kerralla. 
Tärkeää on kuitenkin olla tyytyväi-
nen itseensä ja tekemisiinsä.
Kenttärovasti Risto Katila Säkylästä 
painottaa, että yhtä lailla on tärkeää 
oppia luottamaan myös ympärillä 
oleviin ihmisiin. Varusmiespalveluk-
sessakaan ei ole kyse yksilölajista, 
jossa hyvinvointi riippuu vain yksi-
lön kyvykkyydestä. Ympärillä olevien 
ihmisten merkitys on suuri, varsinkin 
silloin kun pitää käsitellä vastoinkäy-
misiä ja erilaisia haasteita. Varusmie-
hen oman hyvinvoinnin kannalta on 
tärkeää, että hän osaa tukeutua ja 
toisaalta tukea ympärillään olevia 
ihmisiä niin palveluksessa kuin sivii-
lissäkin.

Kokonaisvaltainen jaksa-
minen ja hyvinvointi
Varusmiespalvelus mahdollistaa mo-
nenlaista oppimista ja uusien asioi-
den äärelle pysähtymistä. Tiettyjä 
hyvinvointiin liittyviä asioita, joita 
toivottavasti siviilissäkin on toteutta-
nut, on hyvä jatkaa palveluksessakin. 
Hyvin onnistuneeseen varusmies-
koulukseen vaikuttavat mm. uni ja 

lepo, ravitsemus, ihmissuhteet, tun-
teet, liikunta ja osallisuus, eli samat 
asiat kuin siviilielämän arjen hyvin-
voinnissakin. Omaa hyvinvointiaan 
ja toimintakykyään kannattaa vaalia. 
Näin pääsee kokonaisvaltaisesti hyö-
tymään varusmieskoulutuksesta.

Karita Rosnell
Sosiaalikuraattori
Porin prikaati Säkylä
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Viikkoja metsässä, raskaita har-
joituksia sekä kovaa kuria. 
Varusmiespalvelus on raskas-

ta aikaa jokaiselle. Paineen keskel-
tä nousee kuitenkin yksi helpottava 
ajatus. Pian pääsee sotilaskotiin ren-
toutumaan ja tapaamaan ystäviä. 
Sotilaskoti on varusmiesten hengäh-
dyspaikka. Varusmiespalveluksen 
aikana monet hyvät ystävät ja tutut 
erotetaan toisistaan eri perusyksiköi-
hin. Sotilaskoti toimii loistavana ta-
paamispaikkana, jossa viikon kuulu-
misia voi käydä läpi kuuman kahvin 
sekä maukkaan munkin kera, niin 
vanhojen kavereiden kuin myös ai-
van uusien palvelustovereiden kans-
sa.
Sotilaskoti on myös pelastus jokai-
selle varusmiehelle, joka on joskus 
hammasharjansa tai jonkun muun 
välttämättömän tavaran hukannut 
tai kotiinsa unohtanut. Sotilaskodis-
ta voi helposti käydä ostamassa uu-
den tilalle. Lisäksi inttinallet sekä 
muut pikkuesineet tuovat väriä va-
rusmiesten arkeen. Säkylän sotilas-
kodin tiloista niin ikään löytyvät kir-
jasto, bändihuone sekä pelikonsolit 
tarjoavat varusmiehille monipuolisia 
vaihtoehtoja vapaa-ajan viettoon.
Sotilaskoti näkyy varusmiesten ar-
jessa monella eri tavalla. Myös varus-
miesten viihdeillat järjestetään yh-
dessä sotilaskodin kanssa. Esimerkik-

si viimekertaisen viihdeillan yhtey-
dessä järjestetty bingoilta keräsi suu-
ren suosion. Varusmiestoimikunnan 
organisoimien urheilukilpailuiden 
palkinnot on usein järjestetty yhteis-
työssä sotilaskodin kanssa. Järjestö 
näkyy siis valtaosassa tapahtumista, 
joita varusmiehille järjestetään. Soti-
laskoti myös lahjoittaa aloituspakka-
uksen jokaiselle varusmiespalvelus-
taan aloittavalle.
Sotilaskodin rahallinen tuki on mer-
kittävä apu varusmiestoimikunnal-
le. Sotilaskodilta tulleiden varojen 
avulla varusmiestoimikunta on pys-
tynyt hankkimaan useita varusmies-
ten viihtyvyyttä edistäviä tavaroita. 
Muun muassa osa kuntotalon lii-
kuntavälineistä on hankittu sotilas-
kodin rahallisella tuella, kuten myös 
yksiköistä ja muualta varuskunnasta 
löytyvät pelikonsolit sekä urheiluvä-
lineet. Sotilaskoti on varuskunnan 
arjessa vahvasti ja monipuolisesti 
esillä, ja on jokaisen varusmiehen 
etu, että keinoja inttiarjesta irtaantu-
miselle on runsaasti tarjolla.

Sotilaskoti – Varusmiesten 
tukena kiireisessä arjessa  

TUKI NUMEROINA:
Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry lah-

joitti v. 2022 varusmiehille (mm. il-
maistarjoilut, sanoma- ja aikakausi-
lehdet, kirjallisuuden hankinta, har-
rastusvälineet, viihdytyskulut, kurssi-
toiminnan tukeminen, palkinnot ja 
stipendit) 
yhteensä 71.626,78 €, joka on sotilas-
kotitoiminnan tuotosta 6,14 %. 

Lähde: Säkylän sotilaskotiyhdistyk-
sen toimintakertomus v. 2023

Viihdeilta 13.12.2022
Kuva: viestintävarusmies 
Järvinen 
 
Sotilaskodin munkki
Kuva: viestintävarusmies 
Mäntyniemi

Teksti: Säkylän varusmiestoimi 
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Charmia Loimaa  
Aleksis Kiven katu 7 
(02) 763 2277 
Ma-pe 9-17, la 10-13
www.charmia.fi

Kotimainen Charmia-keittiö
Yksilöllisesti suunniteltu ja toteutettu.  
Sinulle sopivaan hintaan.

Varaa
maksuton

suunnittelu:
charmia.fi

PROPAX AGROOY
www.suorakylvo.net

Timo Rouhiainen 041 438 2989

Great Plains Mfg on maailman suurin 
suorakylvökonevalmistaja. VerticalTill 
muokkauskalusto, kesantomurskaimet.

Özdöken kylvökoneet ja harat 
erikoisviljelyyn. Johtava merkki nyt 
myös Suomessa.

British Formula nestemäiset hiven-
aineet ja lannoitteet sekä rakeiset 
NPK-lannoitteet suoraan tehtaalta.

RASKAAN KALUSTON
VARAOSAT

www.loimaankonepiste.fi

  

Asiakasomistajana olet ollut mukana rakentamassa lähialueen 
elinvoimaisuutta ja parempaa arkea jo 120 vuoden ajan. Nyt on aika juhlia.

Katso Turun seudun juhlavuoden tapahtumat tok.fi/120

Asiakasomistajana olet ollut mukana rakentamassa lähialueen
elinvoimaisuutta ja parempaa arkea jo 120 vuoden ajan. 

keula.fi/120
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Vapaussodan Varsinais-Suo-
men Perinneyhdistys ry on 
takavuosina viettänyt perin-

teistä Tammisunnuntaijuhlaansa 
Hotelli Hamburger Börsin Jugend-sa-
lissa. Tunnetaanhan Turusta Börsin 
voimellakka elokuussa 1917, jolloin 
nälkäinen väkijoukko ryösti Börsin 
pihalla olleesta Valion varastosta 25 
000 kg voita ja 400 kg juustoa. Edel-
lisen kerran juhlimme siellä vuonna 
2019. Vuoden 2020 juhla oli myös 
yhdistyksemme 25-vuotisjuhla, jo-
hon tuli niin paljon väkeä, ettei Ju-
gend-saliin olisi mahtunutkaan, vaan 
juhla pidettiin Heikkilän kasarmin 
sotilaskodin ruokalassa. Tuon jälkeen 
miltei heti alkoi koronapandemia ja 
valtiovalta alkoi antaa kokoontumis-
rajoitusohjeita.

Samoihin aikoihin käynnistyi myös 
Börsin uudelleen rakentaminen, jon-
ka aikana ei ollut mahdollistakaan 
kokoontua sinne. Vuonna 2022 oli 
taas kokoontumisrajoitukset sellai-
set, ettei Tammisunnuntaijuhlaa 
voitu pitää. Syksyllä 2022 rajoituk-
set poistettiin ja aloimme hyvissä 
ajoin valmistella juhlaa. Scandic Ho-
tel Hamburger Börsin uusi johto oli 
myötämielinen perinteiden vaalimi-
sessa ja niinpä pääsimme jälleen van-
haan tuttuun, mutta uudistuneeseen 
Jugend-saliin viettämään juhlaa.

Tuomiokirkosta aloitettiin
Edellisten vuosien tapaan aloitimme 
päivän osallistumalla Tuomiokirkon 
jumalanpalvelukseen, jonka päät-
teeksi kappalainen Mika Mäntyran-
ta lähetti seppelpartiomme vapaus-
sodan sankarihautamuistomerkille. 
Puheessaan hän siteerasi profeetta 
Jeremiasta: 

Minulla on omat suunnitelmani 
teitä varten, sanoo Herra. Minun aja-
tukseni ovat rauhan eivätkä tuhon 
ajatuksia: minä annan teille tulevai-
suuden ja toivon. (Jer.29) 

Jokainen arvaa, mihin tapahtumiin 
hän viittasi. Tämän jälkeen seppel-
partiomme Eero Joutsikoski, Seppo 
Halminen ja Seppo Lerkki lähtivät 
viemään seppelettä muistomerkille. 
Juhlaväki seurasi heitä.

Jugend-sali täyttyi
Pääjuhla alkoi kello 13.00, mutta jo 
kello 12.30 jälkeen alkoi väkeä tulla. 
Emme ottaneet ilmoittautumisia, jo-
ten yleisömäärä oli arvioitava edel-
listen vuosien perusteella. Kaikkiaan 
paikalle saapui 70 henkilöä.

Tilaisuus aloitettiin lippujen saa-
pumisella. Laivaston soittokunnan 
kvintetti johtajanaan ylikersantti 
Toni Isokivi puhalsi lippufanfaarin 
ja Varsinais-Suomen Reserviupsee-

ripiirin puheenjohtaja Juha-Pekka 
Sainio sekä Turun Reserviupseerien 
puheenjohtaja Lauri Valtonen, mo-
lemmat myös jäseniämme, kantoi-
vat lippuja. Airueina toimivat Sepot 
Halminen ja Lerkki. Kvintetti jatkoi 
Lippulaulla, jonka myös yleisö lauloi. 
Tämän jälkeen soitettiin Vapauden 
marssi.

Tervetuloa-puhe
Yhdistyksen puheenjohtajana ja 
juhlan seremoniamestarina kerta-
sin menneiden vuosien tapahtumia. 
Totesin myös, että samaan aikaan 
viettää Vapaussodan Perinneliitto 
30-vuotisjuhliaan Tampereella, jossa 
meitä edustivat kunniapuheenjoh-
taja ja liittohallituksen jäsen Timo 
Mäki sekä perustajajäseniin kuuluva 
Mikko Uola.

Muistin virkistämiseksi kävin ly-
hyesti läpi varsinaissuomalaisten 
taistelujen tiet Satakunnassa (Turun 
komppania), Ahvenanmaalla (Uu-
denkaupungin eli Ahvenanmaan ret-
kikunta), myöhemmin Turun patal-
joonana Ikaalisten rintamalla sekä 
Saariston Vapaajoukon tiet saaris-
tossa, Turussa ja Hämeen suunnalla. 
Totesin, että näiden tapahtumien pe-
rinteitä yhdistyksemme vaalii.

Tapahtui Turussa 
Tammisunnuntaina 2023
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Perinnetyö korona-aikana 
2020-22
Seuraavaksi esittelin poikkeusajan 
perinnetyötämme, sillä sitä tehtiin, 
vaikkei kokoontumaan päästy isolla 
joukolla. Hallitus oli kuitenkin on-
nistunut toteuttamaan jo 10 vuotta 
toimintasuunnitelmassa olleen Saa-
riston Vapaajoukon muistomerkin 
hankkimisen Ahvenanmaan Vårdö-
hön vuoden 2020 aikana. Paljastus 
oli kuitenkin siirretty kesään 2021.

Vuoden 2022 aikana osallistuttiin 
Pargas Reservofficerare rf:n hank-
kiman Vapaajoukon muistomerkin 
infotaulun paljastuksen ja itse muis-
tomerkin kunnostuksen valmistusti-
laisuuteen. Yhdistyksemme hankki 
myös Vapaajoukon perustamispai-
kalle Iniön Snäckaniin muistotaulun. 
Nämä tapahtumat olivat viikon vä-
lein touko-kesäkuun 2022 vaihtees-
sa. Syksyllä 2022 alkoivat normaalit 
kuukausiesitelmämme yhteistilai-
suuksina alueen muiden maanpuo-
lustusperinneyhdistysten kanssa.

Huomionosoitukset
Eri tahojen tai oman yhdistyksemme 
esityksestä Vapaussodan Perinnelii-
ton myöntämä Sininen risti havun-
oksatunnuksin luovutettiin seuraa-
ville henkilöille:

Iitti Petteri, everstiluutnantti, 
aluetoimiston päällikkö

Kossila Johannes, tietoturvajohtaja
Lindeman, Monika, 
sotilaskodin kodinhoitaja

Mäki, Heikki, aluehallintoviraston 
pol-osaston johtaja

Pihlaja, Anne, Turun Sotilaskoti-
yhdistyksen puheenjohtaja

Survonen Antti, 
sotahistoriamuseon pitäjä

Tiensuu, Leena, 
vanhempi rikoskonstaapeli

Valtonen, Vesa, prikaatikenraali, 
Porin prikaatin komentaja.

  Tämän jälkeen nautittiin Börsin tar-
joamat kahvit ja makoisat Runeber-
gintortut.

Prikaatikenraalin 
juhlapuhe
Tapasimme prikaatikenraali Vesa 
Valtosen kanssa ohimennen Porin 

vapautumisen perinteisessä juhlas-
sa vuoden 2022 huhtikuussa, jolloin 
esitin pyynnön saapua juhlaamme 
juhlapuhujaksi. Syksyn mittaan asia 
sitten varmistui.

Ennen puhetta Laivaston soitto-
kunnan kvintetti kajautti johdatuk-
seksi aiheeseen Jean Sibeliuksen 
Jääkärien marssin. Prikaatikenraali 
osoittautuikin oikein vapaussodan 
historian harrastajaksi. Hänhän on 
myös JP 27:n Perinneyhdistyksen pu-
heenjohtaja ja entinen Turvallisuus-
komitean pääsihteeri. Hänen asian-
tuntemuksensa korostui erityisesti 
itäsuomalaisten taistelutapahtumien 
kuvaamisessa, onhan hänen sukunsa 
kotoisin Karjalan kannakselta. Vii-
purin Pietisen tehtaan ja Luumäen 
kahakat ovat länsisuomalaisille aika 
tuntemattomia samoin kuin Kämä-
rän aseman taistelu, joka oli vapaus-
sodan ensimmäinen mittavampi tais-
telu.

Raudun Kuolemanlaakson taiste-
lun moni tuntee. Siinä kaatuneiden 
punaisten määrä, 800 henkeä, on 
noin pataljoonan kokoinen ryhmä. 
Puolet heistä ammuttiin konekivää-
rien ristituleen Kylmäojan laaksoon, 
jota alettiin kutsua Kuolemanlaak-
soksi. 

Synnyinpitäjänsä Joutsenon tais-
telusta vahvimpana hänelle mieleen 
jäänyt oli jääkärimajuri Ståhlbergin 
kaatuminen, mikä edusti jääkärien 
uhrautuvaa ja tärkeää roolia valkoi-
sen armeijan johtajina. Rautateiden 
merkitys korostui Kymenlaakson 
taisteluissa.  Teollisuuspaikkakun-
tien työväestön suhteellisen hyvä 
koulutustaso altisti myös työväestöl-
le suunnatulle idealistiselle propa-
gandalle. Tunnelataus on edelleen 
vahva eikä vapaussota-termiä käyte-
tä lainkaan sillä suunnalla.

Valtosen katsaus päättyi Satakun-
nan rintaman ja Lounais-Suomen ta-
pahtumiin, joista hän mainitsi Sam-
pakosken taistelun Lavian ja Kan-
kaanpään rajalla. Puolitoista vuotta 
kestäneen Porin prikaatin komenta-
juuden aikana hän ei ollut vielä ehti-
nyt riittävästi perehtyä näiden aluei-
den tapahtumiin 1918.

Puheensa lopuksi hän totesi, ettei 
pelkällä aatteenpalolla sotia voite-
ta. Voitto edellyttää riittävää aseis-
tusta niiden ylläpitojärjestelmineen, 
mutta lujin voiton tae on tahto. 
1920-30-luvuilla tehdyt arvokkaat 
ponnistukset mahdollistivat seu-
raavan sukupolven astumisen yhte-
näisenä kansakuntana torjumaan 
hyökkäystä maahamme talvisodassa. 
Nopeasti tämä tahto taas löytyi, kun 
halusimme liittyä NATO:on Venäjän 
hyökättyä Ukrainaan. Sen säilyttämi-
nen on tulevaisuudessakin Suomen 
puolustuksen tärkein voimanlähde.

Lauluesitys lopuksi
Duo Kari & Lasse esittivät kolme 
laulua. ”Sininen ja valkoinen”, ”Tääl-
lä Pohjantähden alla” Petri Laak-
sosen tapaan sekä ”6.joulukuuta”. 
Kari Kantalainen on entinen kan-
sanedustaja Pirkanmaan vaalipiiris-
tä, nykyinen kaarinalainen (laulu) 
ja Lasse Vahtola (kitarasäestys) on 
Vahdon entinen kirkkoherra.
Aikaisempien vuosien juhlissa on 
ollut kuorolauluesityksiä, mutta 
veikkaan, että nämä laulut tekivät 
melkoisen vaikutuksen yleisöön ta-
vanomaisista kuorolauluesityksistä 
poiketen.

Päätössanat
Yhdistyksemme varapuheenjohtaja 
Eero Joutsikoski lausui päätössa-
noissaan kiitokset juhlan mahdollis-
taneille tahoille ja erityisesti Scandic 
Hotel Hamburger Börsille, kun saim-
me viettää perinteistä Tammisun-
nuntaijuhlaamme taas tutussa pai-
kassa. Lopuksi kvintetti soitti Jean Si-
beliuksen Finlandia-hymnin ja liput 
poistuivat.

Jouko Fossi
VV-SP ry:n puheenjohtaja 
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Arvoisat kiltasisaret ja -veljet, 
hyvät Porilaiset 

Uusi vuosi ja kevät on taas käsil-
lä. Uusi vuosi on tulevaisuut-
ta ja kovin monesti toivom-

me, että tulevaisuus toisi tullessaan 
hyviä asioita ja valoisampaa aikaa. 
Tämä uusi vuosi ei valitettavasti vie-
lä ole tuonut meille ainakaan valoi-
sampaa tulevaisuutta viime vuoteen 
verrattuna. Raakalaismainen sota 
jatkuu jo toista vuotta Euroopassa ja 
sen välilliset ja välittömät vaikutuk-
set heijastuvat meidän jokaisen arki-
päivään monella tavoin unohtamatta 
sitä inhimillistä kärsimystä, jota so-
dan keskellä elävät ihmiset joutuvat 
kohtaamaan päivästä toiseen. Talves-
ta ei onneksi tullut niin kovaa kuin 
vielä syksyllä uumoiltiin esimerkik-
si sähkönkäytön osalta. Toki meillä 
monet ovat joutuneet päivittäisessä 
arjessa ahtaalle perustuotteiden ja 
palveluiden hintojen noustua, mutta 
ennustettua taloudellista ja jokapäi-
väiseen elämää vaikeuttavaa kriisiä 
ei onneksi sittenkään tullut arvioi-
dussa laajuudessa.

Kriisien ja konfliktien vaikutukset 
yhteiskuntaan ovat aina merkittä-
viä. Käsillä oleva konflikti on jo nyt 
vaikuttanut yhteiskuntaamme eri ta-
voin. Meillä ei toki vaikutuksena ole 
niinkään aineellisia vahinkoja, joita 
joudutaan korjaamaan vielä vuosia 
tai vuosikymmeniä kriisin päättymi-
sen jälkeen. Meillä vaikutukset ovat 
olleet enemmänkin yhteiskuntaa ke-
hittäviä asioita. Kriisi tai jopa kriisit, 
jos pandemia otetaan mukaan, ovat 
herättäneet yhteiskuntaamme ja vir-
kahenkilöstöä tarkastelemaan mei-
dän valmiuttamme kohdata kriisejä 
ja sitä, miten niistä selviämme. Kai-
kessa hiljaisuudessa on esimerkik-
si heinäkuussa 2022 hyväksytty laki 
valmiuslain muuttamisesta. Kyseises-

sä laissa on muun muassa laajennet-
tu poikkeusolojen käsitettä niin, että 
se vastaa paremmin nykyisiin koko-
naisvaltaisen vaikuttamisen mahdol-
lisuuksiin. Laissa on huomioitu nyt 
myös mahdollisuus sähkönkäytön 
rajoittamiseen tai keskeyttämiseen 
poikkeusoloissa yhteiskunnan ydin-
toimintojen turvaamiseksi. Lisäksi 
pandemian aikana paljon puhutta-
nut Uudenmaan alueen eristäminen 
eli kansalaisten perusoikeuksiin liit-
tyvän liikkumisvapauden rajoitta-
minen on nyt selvemmin kirjattu la-
kiin. Kansalaisten perustoimeentulo 
maksuliikennehäiriöiden aikana on 
huomioitu kokonaan uutena kohta-
na niin, että maksuliikenteessä esiin-
tyvien pidempien häiriöiden aikana 
yhteiskunta mahdollistaa kansalais-
ten ruuan ja muiden välttämättö-
mien hyödykkeiden hankkimiseen. 
Tuella on tarkoitus kattaa ihmisar-
voisen elämän kannalta välttämättö-
mät elintarvikkeet, lääkkeet ja muut 
vastaavat välttämättömät hyödyk-
keet.

Ehkä kuitenkin suurin muutos on ta-
pahtunut kansalaisten ja päättäjien 
arvoissa ja henkisellä tasolla. Viime 
vuosikymmeninä hämärtyneet arvot 
koti, uskonto ja isänmaa ovat koke-
neet renessanssin. Ukrainan sota on 
herättänyt meidät suomalaiset huo-
maamaan, että pitkään itsestään 
selvinä asioina olleet perusoikeudet 
ja itsekeskeisyys eivät olekaan niin 
itsestään selviä kriisien ja poikkeus-
olojen aikana. Olemme oppineet 
uudelleen arvostamaan sitä hyvää 
yhteiskuntaa, jossa saamme elää ve-
teraanisukupolvien uhrautuvan työn 
ansiosta. Tuntuu myös siltä, että yh-
teisöllisyys ja toisista huolehtiminen 
on monella asettunut arvolistan kär-

keen. Tämä on mielestäni hyvä asia, 
koska hyvä yhteiskunta perustuu 
sille pohjalle, että kaikista huolehdi-
taan ja heikompia tuetaan. Vain siten 
rakentuu sellainen yhteiskunta, joka 
toimii niin aurinkoisina kuin sateisi-
na päivinä ja joka on kansalaisilleen 
puolustamisen arvoinen.

Tämän yhteisöllisyyden ja toisista 
huolehtimisen yhtenä ilmentymis-
muotona on vapaaehtoisen maan-
puolustuksen parissa tapahtuva toi-
minta. Olen ilolla pannut merkille, 
että kiltamme alueosastot ovat koro-
na-ajan hiljaiselon jälkeen alkaneet 
aktivoitua osallistumalla tapahtu-
miin ja järjestämällä niitä itse. Tällä 
toiminnalla on suuri vaikutus kilta-
laisten yhteisöllisyyden tiivistämises-
sä entisestään ja siten tekee meistä 
vahvempia tulevaisuuden haasteiden 
kohtaamisessa. Yhdessä olemme vah-
vempia. Lisäksi kiltamme ”vaikutus-
alue” on tänä vuonna laajentumas-
sa kattamaan koko Porin prikaatin 
toiminta-alueen entistä tiiviimmin, 
kun Lounais-Suomen ja Pohjanmaan 
maakuntiin on perustettu tai tullaan 
perustamaan maakuntakomppanioi-
den toimintayksiköt. Toivotankin 
uudet toimintayksiköt lämpimästi 
tervetulleeksi osaksi Porin prikaatin 
kiltaa. Tällä tavoin tiivistämme enti-
sestään Porin prikaatin ja killan vä-
listä sidosta sekä vahvistamme killan 
roolia vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen kentässä.

Toinen suuri arvon muutos on ollut 
maamme turvallisuuden vahventa-
minen NATO-jäsenyyden hakemisen 
kautta. Jo pelkkä hakemuksen jättä-
minen on tiivistänyt puolustusyh-
teistyötä NATO-maiden kanssa ja jä-
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senyys tiivistää tätä entisestään. Ko-
tijoukko-osastoomme, suomalaisen 
maanpuolustuksen kansainvälisen 
toiminnan keihäänkärkeen, tällä on 
suuri vaikutus muun muassa lisään-
tyneellä kansainvälisellä harjoitus-
toiminnalla. Meille kiltalaisille tämä 
näkyy lähinnä tässä Porilainen-leh-
dessä olevina artikkeleina, mutta 
myös laajemmin median kautta. Pri-
kaatia arvostetaan jo nyt kansainvä-
lisesti ja arvostus tulee kasvamaan 
tulevaisuudessa entisestään. Niinpä 
voimme olla kiltalaisina ylpeitä sii-
tä, että olemme juuri Porin prikaatin 
killan jäseniä.

Euroopan taivaalla leijuvista tum-
mista pilvistä huolimatta toivotan 
kaikille kiltalaisille ja Porilaisille hy-
vää kevättä sekä kesää. Samalla toi-
votan kiltalaiset tervetulleiksi killan 
vuoden merkittävimpään tapahtu-
maan, vuosikokoukseen ja vuosijuh-
laan 20.5.2023 Huovinrinteen varus-
kuntaan. Tapaamisiin Huovinrinteel-
lä.

Joni Lindeman
Killan puheenjohtaja

11.30 Kahvitus ja Porilaismuseoon tutustu-
minen pienryhmissä muille osallistu-
jille Huovinrinteen  kerhotalolla

11.30  Killan valtuuskunnan kokous Huo-
vinrinteen kerhotalolla

12.30 Seppeleenlasku Porilaispatsaalla

13.00  Vuosikokous Elokuvaluokassa
 - vuosikokouksessa käsitellään kil-

lan sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat 
sekä killan sääntömuutosesitys 

14.00  Vuosijuhla Elokuvaluokassa
 - juhlapuhe 
 - palkitsemiset

15.30  Ruokailu Huovinrinteen kerhotalolla

Tumma puku ja isot kunniamerkit.
Kuljetuksia tilaisuuteen ei järjestetä

Porin prikaatin kilta 
ry:n vuosikokous ja 
vuosijuhla Säkylän 
Huovinrinteellä 
lauantaina 20.5.2023
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Maanpuolustustaitoaan ja 
-tahtoaan vuosikymmeniä 
harjoittanut sekä vahvista-

nut Seppo Yli-Nissilä täytti maalis-
kuun 17. päivänä 80 vuotta Loimaal-
la Kurittulan kylässä. Seppo toimi 
maanviljelijänä kotitilallaan Ala-Mi-
kolassa lähinnä viljantuottajana, 
mutta hankki työtuloja vähän muil-
lakin aloilla.
Seppo kuuluu vielä siihen ikäluok-
kaan, jolle aito isänmaan rakkaus ja 
vankkumaton maanpuolustushenki 
ja -tahto valkenivat ja tallentuivat 
muistiin pysyvästi jo lapsuudessa.

Maanpuolustushenki 
syntyi sotaveteraanien 
sanomasta

Seppo Yli-Nissilä 
Säkylässä helmi-
kuussa, MPK:n 
vetämllä vääpeli-
kurssilla.

- Loimaahan on ollut tunnettu koko 
itsenäisyytemme ajan nykyhetkeen-
kin ulottuen hyvin maanpuolustus-
tahtoisena ja isänmaallisena aluee-
na. Isäni oli suojeluskunta-aktiivi, vii-
me sotien veteraani ja sotainvalidi. 
Äitini kuului lottajärjestöön. Nämä 
järjestöthän tekivät erityisen tärkeää 
työtä maanpuolustuksen hyväksi 
niin konkreettisesti kuin henkisesti-
kin.
- Lapsuudessani kuuntelin kiinnos-
tuneena isäni ja hänen aseveljiensä 
keskusteluja sota-ajoista. Maanpuo-
lustushengen ja -tahdon enentämi-

nen kiltamme jäsenkunnassa on tie-
tysti erittäin tärkeä ja suuri tavoite ja 
tehtävä juuri tänä aikanakin, Seppo 
korostaa.
Seppo suoritti varusmiespalveluk-
sensa 1961–1962 Lahdessa Hämeen 
Ratsujääkäripataljoonassa. Hän liit-
tyi Porin Rykmentin – Porin Prikaa-
tin kiltaan jo vuonna 1968. Killan jä-
senyyshän ei edellytä asepalvelusta 
yleensäkään eikä välttämättä Porin 
prikaatissa. Kiltaan perustettiin en-
simmäisenä Loimaan paikallisosasto 
(nyt nimenä Loimaan alueosasto) 
syksyllä 1960.
Killan paikallisosastojen toimintaa 
ryhdyttiin aktivoimaan 1990-luvun 
puolivälissä ja Seppo tuli silloin Loi-
maan osaston hallitukseen mukaan. 
Seppo on toiminut jo pitkään nykyi-
sen Loimaan alueosaston puheen-
johtajana ja vuodesta 2009 alkaen 
myös pääkillan hallituksen jäsenenä. 
Loimaan alueosasto on killan suurin 
ja sen jäsenmäärä on runsaat 400 
henkeä.
Seppo tunnetaan kiltamme uusien 
jäseniemme päärekrytoijana, jossa 
hänen ”oikea kätensä” on loimaalai-
nen Markku Nummijoki.  Jäsenhan-
kinnan ”suurtapahtumia” ovat olleet 
pitkään muun muassa Turun Messut 
ja Oripään lentokentällä pidettävä 
OKRA-messut. Loimaan alueosasto 
on osallistunut aktiivisesti vuosien 
varrella Sepon johdolla myös muun 
muassa sotaveteraanien avustuskerä-
yksiin.
Seppo oli aikanaan mukana kertaus-
harjoituksissa ja hänet ylennettiin 
reservissä alikersantiksi. Hänelle on 
myönnetty Suomen valkoisen ruu-
sun ritarikunnan ykkösluokan mitali 
kultaristein. Reserviläistyön aktivis-
tille on kertynyt suorastaan satamää-
rin viime vuosikymmenten aikana 
harjoituspäiviä MPK:n kursseilla 
– tänä vuonnakin jo muun muassa 
vääpelikurssilla.

Teksti: Kari Nummila Kuva: Kirsi Kanerva/MPK
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Tervehdyssanat Pohjankankaan 
tykistökillan vuosijuhlassa 
29.10. 2022   Teksti: Kimmo Tuomi

Arvoisat tykistökiltalaiset, 
hyvät naiset ja miehet!

83 vuotta sitten kansakuntamme eli 
pelonsekaisissa tunnelmissa. Stalin 
ja Hitler olivat tehneet paktin, jos-
sa Itä-Europpa jaettiin etupiireihin, 
Suomi ja Baltia kuuluivat Moskoval-
le.  Ylimääräiset kertausharjoitukset 
(YH) Karjalan kannaksella olivat al-
kaneet. Vallitsi suuri epätietoisuus 
maamme tulevista kohtaloista. Sa-
malla Suomen kansa valmistautui 
päättäväisesti ja yhtenäisenä tulossa 
oleviin vaikeisiin aikoihin. Historia 
toistaa itseään, Venäjä hyökkäsi, bru-
taalisti 24. helmikuuta täysin syyt-
tömän Ukrainan kimppuun usealta 
suunnalta. Mutta näyttää vahvasti ai-
nakin tässä vaiheessa kuten meidän 
Talvisodassa, että kahden viikon ”pa-
raatimarssi torvet soiden” Ukrainaan 
ei niin vaan onnistunutkaan. Toivot-
tavasti Ukrainan kansa kestää. 
Palaan vielä paikalliseen historiaan. 
Lokakuun 10.päivänä 1939 alkaneet 
ylimääräiset kertausharjoitukset toi-

vat täydellisen muutoksen myös Poh-
jois-Satakunnan elämään. Seuraavi-
na päivinä Niinisalossa perustetut 
joukot oli koottu Honkajoen, Ikaalis-
ten, Jämijärven, Kankaanpään, Kar-
vian, Kihniön ja Parkanon kunnista. 
Joukkojen lokakuun 13. päivänä al-
kanut junamatka, jossa myös isoisä-
ni, kolmen sodan veteraani,  Arvo  
Tuomi oli mukana,  vei kohti Sak-
kolan -Taipaleen alueita Kannaksel-
la. Sama junamatka merkitsi kulkua 
kohti tuntemattomia kohtaloita. Sii-
tä muodostui sotaan lähtö. Juna vei 
sotaan, joka kestettyään 105 päivää, 
loi kuuluisan talvisodan hengen kan-
sakuntamme historiaan. Samalla se 
pysähdyttää meidät tekemään kun-
niaa kaikille niille kansalaisillem-
me, jotka takasivat meille vapaan 
ja itsenäisen Suomen, monet heistä 
henkensä antaen, terveytensä me-
nettäen ja parhaat nuoruusvuotensa 
uhraten.
Aloittaessani lokakuun alussa maa-
kunnallisen johtotehtävän Satakun-
nan Reservipiirien toiminnanjohta-

jana Porissa, jossa toimin aikoinaan 
11 vuotta MPK-Satakunnan piiripääl-
likkönä upseerin urani jälkeen, niin 
pidän hyvin tärkeänä, että etenkin 
meillä vapaaehtoista maanpuolus-
tustyötä tekevillä kiltalaisilla on suu-
ri kunnia viedä ja välittää tätä oikeaa 
ja kunniakasta maanpuolustustie-
toutta niin historiasta kuin tästä päi-
västä kaikille kansalaisille ja varsin-
kin nuorisolle. Tätä työtä teen vah-
vasti myös uudessa työssäni.
Kankaanpään Seudun Tykistökilta 
on ollut nyt Pohjankankaan Tykis-
tökillan vetovuorossa poikkeukselli-
sesti kolme vuotta, jona aikana tuo 
viheliäinen Koronaviruspandemia 
on ollut valloillaan ja aiheuttanut 
killan johtohenkilöille käytännössä 
ns. double tasks, kaksinkertaiset teh-
tävät. Tarkoitan tällä sitä, että kun 
useisiin kevät- ja syyskokouksiiin, lä-
heisten-ja kiltapäiviin on kaikki fa-
siliteetit varattu niin sitten ne jou-
dutaan, yleensä puhelimitse portait-
tain perumaan. On ollut kutsuttuna 
Eduskunnan puolustusvaliokunnan 
kansanedustajia, everstejä ja muita 
merkkihenkilöitä. Tämä on vaatinut 
sitkeyttä ja positiivista asennetta val-
mistella tulevia tapahtumia. Toivot-
tavasti Korona nyt rauhoittuu, vaikka 
ei se siltä nytkään valitettavasti näy-
tä, että tulevalla kaudella päästään 
ns. normitoimintaan. 
Toivotan onnea ja menestystä nyt 
vetovastuun ottavalle Mittamies-ja 
Topografikillalle Kalervo Salosen 
johdolla.  Toivotan myös lämpimästi 
tervetulleeksi juhlaamme juhlaesi-
telmän pitäjän tuoreen Tykistökou-
lun johtajan everstiluutnantti Niko-
lai Votshenkon sekä perinteikkään 
jo sata vuotta toimineen Kiikan Tor-
visoittokunnan. 
Hienoa, että juhlaamme osallistuu 
tälläkin kertaan runsas kiltaveljien  
ja -sisarten joukko!
Toivotan teidät kaikki lämpimästi 
tervetulleeksi vuosijuhlaamme!

Kimmo Tuomi  

Killan syyskokouksessa Niinisalon Falkonet ruokalassa killan puheenjohtaja 
Kimmo Tuomi luovutti juhlallisesti puheenjohtajan nuijan seuraajalleen 
Kalervo Saloselle.




