
1

PORILAINEN      
Kesäkuu   2     2021

www.maavoimat.fi/porin-prikaati



2

TYÖKOKEMUSTA, 
JOTA ET KOTIMAASTA SAA
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Porilaiset

Kolmen vuoden komentajakauteni Porin prikaatis-
sa päättyy kesäkuun lopussa. Haikein ja kiitolli-
sin mielin olen jättämässä tehtävääni. Huomaan 

jo nyt, että tehtävä on jättänyt jälkensä minuun. Suu-
ren joukko-osaston komentajana on kunnia ja opetta-
vaista toimia. Aika on ollut antoisa sekä työn sisällön 
että työyhteisön puolesta. Porilaisessa joukossa on hie-
no tekemisen kulttuuri. Vahva yhteisöllisyys on konk-
reettinen sekä prikaatin aitojen sisällä että koko vas-
tuualueen kaikkien yhteisöjen kanssa.

Näiden kolmen vuoden aikana on saatu yhdessä pal-
jon aikaiseksi. Keskeisimpinä isoina, toimintaa ohjaavi-
na asioina ovat olleet valmiuden kehittäminen, Koulu-
tus2020 -kehittämisohjelma ja koronan torjunta. Nämä 
ovat myös kietoutuneet toisiinsa.

Kevään 2014 jälkeen tapahtuneen Euroopan turvalli-
suusympäristön muutoksen seurauksena valmius on 
palannut myös maavoimien joukko-osastojen arkeen. 
Nyt voimme todeta, että pystymme vastaamaan vaa-
ditussa vasteajassa valmiuden kohottamisen vaatimuk-
siin. Muutos on pitänyt sisällään paljon varuskunnan 
sisäisiä ja yhteistyössä muiden kanssa tehtyjä kehitys-
askeleita. 

Koulutus2020 -koulutuksen kehittämisohjelma on ol-
lut erinomainen keino käydä läpi ja verrata varusmies-
ten koulutuksen menetelmiä, sisältöjä ja rakenteita 
siviilikoulutusmaailman käytäntöihin. Olemme ke-
hittäneet paljon uutta, mutta todenneet myös monen 
vanhan toimintatavan olevan edelleen paras sotilaiden 
osaamisen kehittämiseen. Uudet opetusmenetelmät, 
uudistuneet sisällöt, verkko-opetus ja erilaiset simu-
laattorit ovat tulleet jäädäkseen. Seuraavaksi nämä opit 
tulee pystyä hyödyntämään täysimääräisesti reservi-
läisten koulutuksessa.

Yhteiskunnan tämän hetken koronaterveystilanne ja 
juuri tehty päätös varusmiesten rokottamisesta antavat 
toivoa korona-ajan loppumisesta. Kokonaisuus huomi-
oiden olemme pärjänneet erittäin hyvin. Muutamaa 
sitkeää tartuntaketjua lukuun ottamatta korona ei ole 
vaarantanut toimintaamme. Olemme muuttaneet toi-
minnan koronaturvalliseksi kaikilta osin. Korona-aika 
on ollut erittäin raskas sekä varusmiehille että henki-
lökunnalle. Pitkät yhtäjaksoiset palvelusjaksot, useat 
muutokset ja epävarmuus tulevasta ovat olleet erittäin 
kuormittavia. Uuden normaalin löytäminen ja vakiin-
nuttaminen ovat toivottavasti edessämme. Korona-ajan 
vuoksi sidosryhmien kanssa käytävä vuorovaikutus on 
ollut vähäinen. Meillä on paljon sosiaalista velkaa. 

Haluan kiittää yhteistyöstä ja esimerkillisestä palve-
luksesta isänmaalle kaikkia prikaatin henkilökuntaan 
kuuluvia sekä jokaista teitä sidosryhmämme henkilöä 
erikseen ja yhteisöjänne kokonaisuutena. Porilainen 
yhteisö, johon luen prikaatilaisten lisäksi kaikki maan-
puolustusjärjestöt alueellamme, on erinomainen esi-
merkki suomalaisesta maanpuolustustahdosta. Kaikki 
kokevat asian yhteiseksi.

Kunnia, velvollisuus, tahto!

Prikaatin komentaja
Prikaatikenraali  Mika Kalliomaa



Porin prikaatissa
ylennetyt ja palkitut
4.6. 2021

Tasavallan presidentti on ylentä-
nyt 4.6.2021 seuraavat henkilöt 
Porin prikaatissa:
majuriksi
kapteeni   
Hanna Tytti Kristiina Lehtinen
kapteeni   
Antti Mikael Seppä

insinöörimajuriksi
insinöörikapteeni  
Teemu Juhani Jalaja

kapteeniksi
yliluutnantti  
Jani Jukka Laine
yliluutnantti   
Tommi Johannes Renfors

insinöörikapteeniksi
insinööriyliluutnantti  
Henri Juhani Palin

yliluutnantiksi
luutnantit  
Mikko Johannes Hautaviita
Samuli Seemi Petteri Hämäläinen
Tommi Oskari Oksanen

insinööriyliluutnantiksi
ylikersantti   
Reijo Sulevi Asp

Tasavallan presidentti on ylentä-
nyt 4.6.2021 seuraavat puolus-
tushallinnossa palvelevat henkilöt 
Porin prikaatissa:
yliluutnantiksi
luutnantti   
Lauri Reichardt

Maavoimien komentaja on 
4.6.2021 ylentänyt reservissä 
ylivääpeliksi ja antanut vastaavan 
palvelusarvon Porin prikaatissa 
aliupseerina palvelevalle:
vääpeli   
Kimmo Heikki Hynynen

Porin prikaatin komentaja on 
4.6.2021 ylentänyt reservissä 
Porin prikaatissa aliupseerina 
palvelevat ja antanut heille palve-
lusarvon seuraavasti:
vääpeliksi:
ylikersanttit  
Henri Lauri Matti Kulmala
Joni Mikael Moisio
Jami Joona Jukka Saarela
Timo Juhani Siren

ylikersantiksi:
kersantti   
Susanna Hannele Metsärinta

Porin prikaatin komentaja on 
4.6.2021 ylentänyt reservissä 
kersantiksi seuraavat Porin pri-
kaatissa aliupseerina palvelevat:
kersantti (res alik)  
Aaro Antton Mikael Kangas
kersantti (res alik)  
Saku Pekka Juhani Kulmala
kersantti (res alik)  
Juuso-Jalmari Leino
kersantti (res alik)  
Sami Juhani Toropainen

Porin prikaatissa
4.6.2021 palkitut

Tasavallan Presidentti on kesä-
kuun 4. päivänä 2021 antanut 
Suomen Valkoisen Ruusun I luo-
kan ritarimerkin (SVR R I):
everstiluutnantti  
Teemu Ensio Hokkanen

Tasavallan Presidentti on kesä-
kuun 4. päivänä 2021 antanut 
Suomen Leijonan I luokan ritari-
merkin (SL R I):
majuri Tomi Johannes Sihvonen 

majuri Mika Tapani Ventelä 

 

Tasavallan Presidentti on kesä-
kuun 4. päivänä 2021 antanut 
Suomen Valkoisen Ruusun ritari-
merkin (SVR R):
majuri Janne Tapio Kemppi

Tasavallan Presidentti on kesä-
kuun 4. päivänä 2021 antanut 
Suomen Leijonan ritarimerkin 
(SL R):
kapteeni Tapani Juhani Hirvimäki 

kapteeni  Antti Eelis Huhta
insinöörikapteeni  
Jukka Petteri Karttunen
kapteeni  Arto Aaro Ilmari Kelhä
insinöörikapteeni  
Marko Kristian Korpilammi 
kapteeni  Toni Kristian Laine 
kapteeni  Eero Olavi Lehtonen
kapteeni  Harri-Antero Lähde 
kapteeni  Ismo Jukka Paaso 
kapteeni  Heikki Mikael Saarinen 
kaptenlöjtnant  
Tom Mauritz Sundell 
kapteeni  Kenneth Kalevi Tiukka 
insinöörikapteeni 
Petri Ville Kalevi Vallas

Tasavallan Presidentti on kesä-
kuun 4. päivänä 2021 antanut 
Suomen Valkoisen Ruusun ansio-
ristin (SVR Ar):
yliluutnantti 
Jyri Ville Kalervo Hämäläinen 
yliluutnantti  
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Hannu Raimo Ensio Kaikkonen 
yliluutnantti  
Mika Kristian Koponen 
yliluutnantti  
Pasi Harri Juhani Risku 
yliluutnantti  
Juha Antero Temonen 
yliluutnantti  
Janne Johannes Tuominen’
 

Tasavallan Presidentti on kesä-
kuun 4. päivänä 2021 antanut 
Suomen Leijonan ansioristin (SL 
Ar):
Sotilasmestari  
Jarmo Sakari Jokela  
Osastonhoitaja  
Sirpa Anneli Väisänen (NIITERVAS)

Tasavallan Presidentti on kesä-
kuun 4. päivänä 2021 antanut 
Suomen Valkoisen Ruusun Ritari-
kunnan 1. luokan mitalin kultaris-
tein (SVR M I kr):
Toimistosihteeri  
Paula Sisko Marian Lahdenranta 
Varastonhoitaja  
Aarre Antero Mäenpää 
Varastonhoitaja  
Esko Valtteri Rossi

Tasavallan Presidentti on kesä-
kuun 4. päivänä 2021 antanut 
Suomen Valkoisen Ruusun Rita-
rikunnan 1. luokan mitalin (SVR 
M I):
vääpeli Juha-Matti Herranen 
vääpeli Kimmo Kalervo Järvinen 
vääpeli Ilpo Juhani Kiviniemi
vääpeli Lauri Antero Koskela 
vääpeli Veli-Kalle Juhani Kursi 
vääpeli Tapio Matti Samuel Kuusis-
to 
vääpeli Janne Antero Lehtisaari 
vääpeli Jaakko Sakari Liimatta 
vääpeli Mika Kalevi Mäki 
vääpeli Juha Kalevi Puputti 
vääpeli Timo Tapio Randell 
vääpeli Ville Oskari Rantala 
vääpeli Teemu Mikael Silvola 
henkilöstösihteeri 
Anne Marjatta Jokinen 
henkilöstösihteeri 
Maija-Leena Annukka Sankari  
varastonhoitaja  
Ilkka Ensio Matilainen

varastonhoitaja  
Maaret Anneli Nylund 
varastonhoitaja  
Marko Erik Suojakari                             

Tasavallan Presidentti on kesä-
kuun 4. päivänä 2021 antanut 
Suomen Valkoisen Ruusun Ritari-
kunnan mitalin (SVR M):
vääpeli  
Timo Juhani Siren 
koulutussihteeri  
Marika Susanna Koota

Puolustusvoimain komentaja on 
kesäkuun 4. päivänä 2021 myön-
tänyt Sotilasansiomitalin:
everstiluutnantti  
Vesa Tapio Kankare
everstiluutnantti  
Veikko Nikolai Votshenko 
kapteeni  
Antti Jussi Ilmari Kaurala 
teknikkokapteeni 
Pasi Kalevi Lönnberg  
yliluutnantti  
Teemu Juhani Jokinen
yliluutnantti  
Henri Emil Olavi Pullinen 
sihteeri  
Saija Kaarina Vahteristo 
sotilaskotisisar  
Merja Eliisa Lankinen 
varastopäällikkö  
Marco Olavi Meriläinen

Tasavallan Presidentti on antanut 
Valtion virka-ansiomerkin tunnus-
tukseksi valtion hyväksi suorite-
tusta pitkäaikaisesta palvelukses-
ta:
prikaatikenraali  
Mika Pekka Kalliomaa  
majuri Kimmo Olavi Levander 
majuri David Mauri Prosi
kapteeni  Kari-Matti Nenonen 
 
kapteeni  Arto Juhani Rajala 
kapteeni  Kenneth Kalevi Tiukka 
kapteeni  Rauno Aulis Väisänen
yliluutnantti  lkka Tapio Permo 
toimistosihteeri  
Jaana Kristiina Lähteenmäki 

Muut Porin prikaatissa 4.6.2021 
luovutetut palkitsemiset

Puolustusvoimien komentaja 
on toukokuun 1. päivänä 2021 
myöntänyt Kansainvälisen palve-
luksen muistomitalin OIR-soljella:
yliluutnantti 
Kristian Oskar Vuorio
kersantti  
Michael George Renè Abdallah

Puolustusvoimien sotatalouspääl-
likkö on toukokuun 21. päivänä 
2021 myöntänyt Huollon ansio-
ristin:
everstiluutnantti  Kalle Leinonen
vääpeli Pauli Mantila

Tykistön tarkastaja on maaliskuun 
6. päivänä 2021 myöntänyt Tykki-
mies mitalin soljen kera:
majuri     Janne Keskinen
kapteeni   Mika Isometsä

Puolustusministeri on kesäkuun 
4. päivänä myöntänyt 
Maanpuolustuskiltojen liiton 
Kilta-ansiomitalin:
Eero Nurminen, Porin prikaatin kilta

Muut palkitut
Vaka-säätiö jakaa stipendejä puolustus-
hallinnossa palveleville henkilöille Puo-
lustusvoimien kehittämiseksi tehdystä 
merkittävästä työstä. Vaka-säätiön hal-
litus on myöntänyt toukokuussa 2021 
Vaka-säätiön stipendin:

majuri Jani Kauhajärvi
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Tätä kirjoittaessani olen toiminut Porin prikaa-
tin esikuntapäällikön tehtävässä ja Porilainen-
lehden päätoimittajana hieman yli puolitois-

ta vuotta. Aika on mennyt kuin siivillä, tehtävä on 
ollut mieleinen ja työyhteisö kerrassaan mahtava. 
Vähiin käy ennen kuin loppuu - siirryn Maavoi-
mien esikuntaan 1.8.2021 lukien.

Päätoimittajan roolissa olen päässyt oppimaan 
uutta ja toivottavasti myös työssäni onnistunut 
kehittymään. Vuoden 2020 joulukuun numero 
oli ensimmäinen, joka minun kaudellani julkais-
tiin ja tämä numero on siis viimeinen. Viime vuo-
si oli minulle ensimmäinen, ainoa ja viimeinen ko-
konainen Porilainen-lehden vuosi, joka oli sekin 
poikkeuksellinen monella tavalla. Kuluva vuosi 
on kuitenkin vuosi, jonka suunnitteluun osallis-
tuin ja toimituskunnan tammikuisen kokouksen 
perusteella meille muodostuikin hyvä näkemys 
tämän vuoden lehtien teemoista. Kevään numeron 
aiheena oli huollon ja kumppaneiden toiminta ja 
tässä lehdessä painopiste on varusmiesten ja va-
paaehtoista palvelusta suorittavien naisten koulu-
tus. Lukijat saavat itse sitten arvioida ja tunnistaa 
loppuvuoden numeroiden teemat…

Kiitän lämpimästi lehden lukijoita palautteesta, 
jota toisinaan saamme. Kiitän killan puheenjohta-
jana ja lehden johtokunnan ”puuhamiehenä” toi-
minutta Markku Heinosta huolellisesta valmis-
telusta sekä toimituskuntaa hyvistä ajatuksista 
ja kannustuksesta. Iso kiitos kuuluu myös Simo 
Nummelle taitosta sekä prikaatin viestinnän am-
mattilaisille Sanna Närälle ja Annu Porttilalle, 
jotka neljä kertaa vuodessa tekevät suuren työn 
lehteä valmistellessaan. Erityinen kiitos ja huomi-
onosoitus kaikille kirjoittajille, joita ilman lehti oli-
si melkoisen laiha.

Toivotan seuraajani everstiluutnantti Matti 
Hongon tervetulleeksi hienoon joukkoon ja samal-
la toivon hänelle parasta menestystä päätoimitta-
jan tuolilla. Tervetuloa myös killan uusi puheen-
johtaja, everstiluutnantti (evp) Joni Lindeman 
– sujuvasanaiselle kolumnistille on aina palstatilaa.

Toivotan lukijoille antoisia lukuhetkiä 
ja hyvää kesää!

Kohti uusia 
haasteita

Kuva: Lenni Uusipaikka
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M100, Y65

C76, Y91

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
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Kolumni

Koronapandemia on koetellut ih-
miskuntaa jo toista vuotta. Mo-
nissa maissa koko yhteiskunta 

on joutunut jännittämään voimansa 
äärimmilleen kamppaillessaan koronaa 
vastaan. Myös Suomessa on jouduttu 
turvautumaan poikkeuksellisiin keinoi-
hin. Vaikka olemme maailmanlaajui-
sesti vertaillen selvinneet hyvin, ei uh-
reilta ole tässä kamppailussa vältytty. 

Koronatilanteella on ollut vaikutuk-
sia myös Puolustusvoimiin. Erityisesti 
tämä on näkynyt asevelvollisten kou-
lutuksessa. Kertausharjoituksia on 
siirretty koronatilanteen mukaan ja 
varusmieskoulutusta on säädetty ter-
veysturvallisuuden ehdoilla. Koulu-
tuksen tavoitteista ja tehokkuudesta 
on jouduttu tinkimään. Palveluksessa 
oleville koronatilanne on aiheuttanut 
yksilötasolla epämiellyttäviä tilanteita 
-altistumisia ja karanteeneja, uusia ka-
ranteeneja, testien odotusta ja testitu-
losten odotusta. 

Koronatilanteen hallinnan keskeisenä 
keinona yhteiskunnassa on ollut luo-
pua kaikesta mahdollisesta sosiaalisia 

kontakteja edellyttävästä toiminnasta, 
kuten matkustamisesta ja tapaamisista, 
lähityöstä ja lähiopetuksesta. Koronati-
lanteen ollessa huonoimmillaan, nou-
si kansalaiskeskusteluun kysymyksiä 
asevelvollisten koulutuksen tarpeelli-
suudesta. Miksi varusmiespalvelusta ja 
kertausharjoituksia jatketaan koronati-
lanteessa?

Varusmiespalveluksessa olevan asevel-
vollisen tai hänen läheisensä silmin kat-
sottuna kysymys voi tuntua aiheellisel-
ta. Asepalveluksen ja koronatilanteen 
yhteisvaikutuksen aiheuttamat yksilön 
ikävät kokemukset ovat valitettavia ja 
tilanne on aiheuttanut ymmärrettävää 
huolta ja kärsimystä. Varusmieskou-
lutuksessa ja kertausharjoituksissa on 
kuitenkin kysymys yksilöä suurem-
masta asiasta. 

Asevelvollisuus on keskeinen osa puo-
lustuskykyämme. Se on osa puolustus-
kykyä, jolla ennaltaehkäistään sotilaal-
lisen voiman käyttöä Suomea vastaan, 
osoitetaan valmiutta vastata sotilaal-
lisen voiman käyttöön tai sillä uhkaa-
miseen ja torjutaan maahamme koh-

distuvat hyökkäykset. Puolustuskyvyn 
ylläpito on pitkäjännitteistä toimintaa. 
Puolustuskykyä ei voi laittaa hetkek-
si tauolle ja sitten ottaa pikaisesti taas 
käyttöön.

Maahamme ei kohdistu suoranaista so-
tilaallista uhkaa, mutta koronakriisin 
uutistulvassa jää helposti huomaamatta 
Suomen turvallisuusympäristön muut-
tuminen epävakaampaan suuntaan. 
Jännitteet ja sotilaallinen toiminta lähi-
alueillamme ovat lisääntyneet, lähialu-
een joukkojen valmiutta nostetaan ja 
kykyä keskittää alueelle nopeasti lisä-
joukkoja kasvatetaan. Muutoksen arvi-
oidaan olevan pitkäkestoinen. 

Suomen etujen mukaista on turvallisuu-
den ja vakauden vahvistaminen lähellä 
ja kaukana.  Uskottava puolustuskyky 
edistää vakautta lähialueellamme vuo-
den jokaisena päivänä. Tätä vakautta 
ovat ylläpitämässä kaikki palvelustaan 
suorittavat asevelvolliset, varusmiehet 
ja reserviläiset -myös koronapandemi-
an aikana. Porin prikaatissa tehdään ar-
vokasta työtä tämän vakauden eteen.

Asevelvollisuutta 
poikkeavissa 
oloissa

Kirjoittaja on Pääesikunnan päällikkö, 
kenraaliluutnantti Eero Pyötsiä



Puolustusvoimien kevään 2021 
pääsotaharjoitus toteutettiin ko-
ronapandemian vaikutuksis-

ta johtuen osaharjoituksina eri puo-
lilla Suomea. Porin prikaati osallistui 
pääsotaharjoituksen kolmeen osahar-
joitukseen; pohjoisessa raskaan rake-
tinheitinpatterin varusmies- ja kertaus-
harjoitusjoukolla NORTHERN FOREST 
21:een sekä pääosilla lännessä ja 
etelässä NUOLI 21:een ja RITVA 21:een 
varusmies- ja kertausharjoitusjoukoilla.
Suurin osallistumisvahvuus Porin pri-
kaatista kohdentui Merivoimien esi-
kunnan johtaman eteläisen osahar-
joituksen Ritva 21 -kokonaisuuteen 
24.5.-3.6.2021. Harjoituksen kokonais-
vahvuus oli yli 6000 henkilöä. Varus-
miesten ja palkatun henkilökunnan 
lisäksi harjoituksessa oli noin 700 re-
serviläistä, joista pääosa toimi Porin pri-
kaatin joukoissa.

Puolustusvoimien pääsotaharjoitus 
järjestetään joka toinen vuosi ja siinä 
harjoitellaan eri puolustushaarojen yh-
teistoimintaa, tulenkäyttöä, logistisia 
järjestelyjä ja johtamista sekä yhteistoi-
mintaa Rajavartiolaitoksen kanssa.
Pääsotaharjoituksessa testataan asevel-
vollisten osaamista osana laajoja jouk-
kokokonaisuuksia. Jokaiseen osahar-
joitukseen osallistui joukkoja useasta 
puolustushaarasta, eri joukko-osastois-
ta sekä toimijoita eri puolilta Puolustus-
voimien organisaatiota.
Harjoitus oli kesäkuussa 2021 kotiutu-
vien varusmiesten koulutuksen huipen-
nus, jossa testattiin osaamista joukko-
kokoonpanoissa. Harjoitus toteutettiin 
vallitsevista epidemiarajoituksista huo-
limatta ja tarvittavat varotoimenpiteet 
huomioiden. Ritva21 harjoituksen tais-
teluvaihe järjestettiin alkaen Kokemäen 
Piikajärveltä ja päättyen Hankoniemel-

lä Harparskogin ja Syndalenin alueilla 
28.5.-2.6. Yle Areena -palvelussa jul-
kaistiin jokin aika sitten mielenkiin-
toinen dokumentti juuri Hankoniemen 
alueen merkityksestä sotahistoriassa.
NORTHERN FOREST 21 -harjoitus jär-
jestettiin 17.5.–3.6. Harjoitus oli osa 
Puolustusvoimien pääsotaharjoitusta ja 
Maavoimien merkittävin sotaharjoitus 
tänä vuonna. Harjoituksen kokonais-
vahvuus oli noin 7 000 sotilasta, joista 
reserviläisiä noin 2 000. Harjoitukseen 
osallistui lisäksi noin 350 ruotsalaista 
sotilasta muun muassa Norrbottenin 
rykmentistä. Harjoituksessa kehitetiin 
Maavoimien tulenkäyttöä ja joukkojen 
suorituskykyä haastavissa Pohjois-Suo-
men olosuhteissa. 

Puolustusvoimien pääsotaharjoitus
jakaantui useaan osaharjoitukseen
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Suomessa maanpuolustus on 
perinteisesti ja konkreettises-
ti aina ollut koko kansan asia. 
Maassamme on itsenäisyyden 

alusta asti koulutettu varusmiehistä 
reservi Suomen puolustamiseen krii-
sitilanteessa. Vuosina 1939 -1945 jär-
jestelmä osoitti toimivuutensa kovim-
massa mahdollisessa kenttäkokeessa, 
ja vaikka vuosituhannen alusta alkaen 
useampikin Euroopan maa alkoi aja-
maan puolustustaan alas, ei Suomessa 
lähdetty tinkimään yleiseen asevelvol-
lisuuteen perustuvasta maanpuolustus-
ratkaisusta. Järjestelmän ansiosta Puo-
lustusvoimien reservi on yhteiskunnan 
peili ja tänäkin päivänä suomalaisessa 
yhteiskunnassa vajaa puolet kansalai-
sista on palvellut varusmiehenä. Tämä 
leimaa myös Suomessa käytävää maan-
puolustus- ja turvallisuuspoliittista kes-
kustelua. 
Toisin kuin maissa, joiden puolus-
tuksesta huolehtii ammattiarmeija ja 
koko maanpuolustuksen sotilaallinen 
konsepti on enemmän tai vähemmän 
kansan syville riveille etäinen, keski-
verto suomalainen mies ja yhä useam-
pi nainenkin kykenee osallistumaan 
puolustus- ja turvallisuuspoliittiseen 
keskusteluun kokemusasiantuntijana. 
Kun media uutisoi HX –hankkeesta tai 
pienemmistä hankinnoista, tupien uu-
distamisesta tai lounaspusseista, pu-
hutaan muutoksista organisaatiossa, 
jonka alemmilla portailla suorittamises-
ta laajalla osalla kansaa on kokemus-
ta. Siinä on puolensa ja puolensa. Var-
sin moni keskusteluun osallistuva on 
päivittänyt tietonsa, mutta osa pohjaa 
näkemyksensä maanpuolustuksesta ja 
Puolustusvoimista omaan, mahdollises-
ti vuosikymmentenkin takaiseen kan-
nikkakohtaiseen kokemukseensa va-
rusmiespalveluksesta. 

Ajatus juolahti mieleeni, kun pääsin 
touko- kesäkuun vaihteessa osallistu-

maan Ritva 21 –harjoitukseen Porin pri-
kaatissa. Kertausharjoitus on, ainakin 
jos allekirjoittaneelta kysytään, reser-
viläiselle aina iloinen asia. Tarjolla on 
arkimurheet kääpiöiviä skenaarioita, 
siviilityön aiheuttaman kehonkankeu-
den karistelevaa toimintaa ja tietenkin 
mahdollisuus syventää omaa SA –sijoi-
tuksen vaatimaa osaamista. Kertaus-
harjoitus tarjoaa myös mahdollisuuden 
muistella menneitä ja antautua lievän 
reserviläisnostalgian valtaan, mutta en-
nen kaikkea kertausharjoituksissa pää-
see tutustumaan Puolustusvoimien tä-
män päivän tilaan ja toimintaan. 

Kuluneen kolmen viime vuosikymme-
nen mittaan olen kertausharjoituksis-
sa käydessäni saanut huomata, kuinka 
joka kerta varuskuntaan saapuessa jo-
tain on muuttunut: ruokaloista tuli en-
sin muonituskeskuksia ja sitten varus-
kuntaravintoloita, rynnäkkökiväärin 
perä muuttui jossain vaiheessa taitetta-
vaksi ja nyt kentällä näkee jo henkilö-
kohtaisia aseita, joissa on teleskooppi-
perä ja picatinny –kiskossa viimeisen 
päälle optiikkaa. Taisteluvyö vaihtui lii-
viksi ja sitten luotisuojaliiviksi. Maasto-
puku ja -kuvio on mennyt uusiksi pa-
riinkin kertaan ja seuraava taisteluasu 
on jo tuloillaan. Kulkuneuvot ovat ke-
hittyneet, taistelutapa uusittu, viesti-
välineet päivittyneet… lista on pitkä ja 
muutos on ollut jatkuvaa.

Suomen Puolustusvoimilla on pitkät ja 
kunniakkaat perinteet. Yksi keskeisim-
mistä on tietysti asevelvollisuusjärjes-
telmä, mutta ilman vielä tärkeämpää 
ja yleisessä keskustelussa usein unoh-
tuvaa perinnettä asevelvollisuus itses-
sään ei olisi kovinkaan kummoinen 
etu tai pelote, kun puhutaan Suomen 
puolustamisesta. Tämä usein unohtu-
va tai reunamerkinnäksi keskustelussa 
kutistuva perinne on muutos. Maailma 
ei tule koskaan valmiiksi, mutta se ei 

Perinteistä tärkein

merkitse sitä, etteikö se muuttuisi jat-
kuvasti. Kuten kaikilla muillakin elä-
män osa-alueilla, myös Puolustusvoimi-
en yhtälössä muutos on ratkaisevassa 
asemassa. Mutta siinä missä itse kukin 
voi henkilökohtaisessa elämässään va-
lita miten, jos ollenkaan, ympäröivän 
maailman teknisiin, asenteellisiin tai 
muihin muutoksiin suhtautuu, ei Puo-
lustusvoimilla ole mahdollisuuttakaan 
päättää ylenkatsoa tai unohtaa aikam-
me virtauksia ja muutosvoimia. Puo-
lustusvoimien on arvioitava muutosta 
ja ymmärrettävä sitä sekä toimintaym-
päristössään että yhteiskunnassa jon-
ka puolustaminen on sen tehtävä. Vain 
ymmärtämällä jatkuvaa muutosta ja 
mukautumalla muuttuneisiin olosuh-
teisiin Puolustusvoimat kykenee täyttä-
mään annetun tehtävänsä. Ja onneksi, 
vaikkakin paradoksaalisesti, tämä on 
yksi niistä asioista, joka Suomen Puo-
lustusvoimissa ei ole runsaassa sadas-
sakaan vuodessa muuttunut. Muutos ja 
sen hallinta ovat olleet elimellinen osa 
Suomen Puolustusvoimien suoritusky-
kyä koko itsenäisyytemme ajan, ja ovat 
sitä yhä.   

Kun Ritva 21:n kestäessä sain tutustua 
käytössäni oleviin varusteisiin ja lait-
teisiin siinä kuin työskentelyn fyysi-
siin puitteisiin ja tapoihin tehdä asioita, 
sain huomata, että moni asia oli sitten 
viime kerran muuttunut. Se valoi vah-
vaa uskoa siihen, että vaikka joku reser-
viläinen aina silloin tällöin saattaakin 
tippua kehityksen kärryiltä, Puolustus-
voimat istuu kuskin pukillaan tukevas-
ti, tänäänkin.

Kirjoittaja, kapteeni (res) Jone Niku-
la, työskentelee vapaana toimittajana 
ja osallistui Porin prikaatin joukoissa 
Puolustusvoimien pääsotaharjoituk-
seen touko-kesäkuussa 2021.
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Maavoimien koulutusjärjestelmä 
tuottaa Maavoimien tarvitsemat 
joukot ja suorituskyvyt. Olem-

me yksi isoimmista ja vaikuttavimmis-
ta Suomessa toimivista koulutusorgani-
saatioista. Koulutuksen ehdoton helmi 
on suomalainen asevelvollinen. Ilman 
toimivaa asevelvollisuutta olisi Suomen 
sotilaallinen puolustaminen haasteellis-
ta.

Kehittyvä asevelvollisuus 
Suomen puolustus nojaa vahvaan ja 
toimivaan asevelvollisuuteen. Suo-
men puolustusratkaisun vaatima jouk-
komäärä ei ole tuotettavissa millään 
muulla järjestelmällä kuin asevelvolli-
suudella.
Toimiva yleinen asevelvollisuus ei ole 
kuitenkaan itsestäänselvyys. Asevel-
vollisuutta on haastettu aina - haasta-
jien argumentit vain ovat muuttuneet 
ajassa. Kautta aikain poliittinen tuki 
yleiselle asevelvollisuudelle on kuiten-
kin pysynyt vahvana. Asevelvollisuus 
on siis aina nähty päättäjien silmin 
Suomen puolustuksen kivijalkana. On 
tärkeää, että me kaikki ponnistelemme 
yleisen asevelvollisuuden eteen aktii-
visesti. Jos asevelvollisuutta ei moder-
nisoida, se näivettyy. Perinteiset val-
tiolliset instituutiot haastetaan ajassa 
- erityisesti ”tässä” ajassa.

Vuonna 2020 käynnistyneessä parla-
mentaarisen asevelvollisuuskomitean 
työssä selvitetään asevelvollisuuden 
nykytila ja luodaan asevelvollisuuden 
kehittämiselle suuntaviivat. Samal-
la asevelvollisuuden kehittämiselle ja 
asemalle saadaan toivottavasti parla-
mentaarinen tuki. Työssä toivottavasti 
myös otetaan kantaa siviilipalveluksen 
tulevaisuuteen, asevelvollisuusaikana 
saavutetun osaamisen hyödyntämiseen 
sekä käsitellään julkisuudessa vahvas-
ti esiin nousseet kansalaispalvelukseen 
liittyvät kysymykset.

Tulevaisuuden sotilaskoulutus
Koulutus 2020 -ohjelmalla Maavoimien 
antama koulutus uudistetaan kohtaa-
maan asevelvollisten muuttuneet odo-
tukset. Samalla tuotetaan myös entistä 
korkeatasoisempaa osaamista. Digita-
lisoinnin täysimääräinen hyödyntämi-
nen, simulointi, opetusmenetelmälli-
nen uudistus sekä kokonaisvaltainen 
toimintakykykoulutus ovat uudistuk-
sen isoimpia ”draivereita”. Meidän tulee 
muistaa, että koulutettavat varusmie-
het ovat syntyneet 2000-luvulla. Yleis-
tettynä tämä tarkoittaa hyvää digiosaa-
mista, heikentynyttä kestävyyskuntoa 
sekä parempaa valmiutta erilaisten op-
pimisen muotojen käyttöön.
Koulutus 2020 on vasta digitalisaati-

Asevelvollisuus 
puolustusjärjestelmän 
selkärankana

on vyörymisen ”ensimmäinen porras”. 
Tulemme vielä tämän vuosikymmenen 
aikana näkemään tekoälyn, koneiden 
laskentatehon kasvun sekä koneoppi-
misen räjähdysmäisen nousun osaksi 
arkea ja oppimista.

Naiset maanpuolustajina
Naisilla on ollut keskeinen merkitys 
Suomen kansallisen identiteetin ra-
kentamisessa. Ajatus siitä, että Suomi 
on selvinnyt sodista ja muista koette-
lemuksista miesten hartioiden varassa, 
on ehdottomasti harhaanjohtava. Koko 
itsenäisyytemme ajan on Suomen tari-
na kirjoitettu molempien sukupuolten 
yhteisellä kynällä.
Suomessa naiset pääsivät osallistu-
maan sotilaalliseen maanpuolustuk-
seen vuonna 1995, kun heille avattiin 
mahdollisuus naisten vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen. Tänä vuonna palve-
lukseen hakeneissa saavutettiin kaik-
kien aikojen ennätys, kun peräti 1675 
naista haki palvelukseen. Tämä on yksi 
osoitus antamastamme erinomaisesta 
koulutuksesta. Onnistuneet kokemuk-
set palveluksesta ovat parasta mahdol-
lista mainosta koulutuksesta. 

Toimiva harjoitusjärjestelmä suo-
rituskykyjen taustalla
Kaiken digitalisaation ja uudistamisen 
keskellä on helppo unohtaa se, että 
suorituskyky viimeistellään aina vaati-
vissa ja monipuolisissa käytännön har-
joituksissa taistelukentällä. Kokemus-
peräistä oppia sään ja olosuhteiden 
vaikutuksista, taistelustressistä ja so-
dan kitkasta ei voida kattavasti simu-
loida millään teknisellä apuvälineellä. 
Suomalaisen sotilaskoulutuksen rik-
kaus on ollut ja tulee olemaan vaativat 
käytännön harjoitukset, joissa sekä yk-
silö että organisaatio altistetaan taiste-
lukentän ärsykkeille.
Maavoimien harjoitusjärjestelmä on 
vuosien saatossa palvellut nousujoh-
teista osaamisen kehittymistä. Meidän 
on myös jatkossa pidettävä huoli, ett-
emme päästä itseämme helpolla. 
Harjoituskentälle puristettu hikipisara 
takaa suorituskyvyn myös jatkossa! 

Kirjoittaja, everstiluutnantti Timo 
Hänninen, toimi Maavoimien 
koulutuspäällikkönä 30.4.2021 
saakka.
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Kun alokas saapuu varuskuntaan 
palvelukseenastumispäivänä, on 
häntä vastassa nykyään perus-

koulutuskauden sijasta alokasjakso. 
Ensimmäisistä päivistä lähtien oppi-
tunnilla vastaillaan kyselyihin omaa 
matkapuhelinta näppäillen ja rynnäk-
kökiväärin luodin lentorataan tutus-
tutaan katsomalla valkokankaalle hei-
jastettua opetusvideota. Viime vuosina 
Puolustusvoimissa käynnistynyt KOU-
LUTUS2020 -uudistus on tuonut varus-
mieskoulutukseen uusia opetusmene-
telmiä, mutta miltä näyttää alokasaika 
tänä päivänä?

Jokainen varusmiespalveluksensa 
aloittava alokas suorittaa palveluksen-
sa ensimmäisen kuuden viikon aikana 
alokasjakson, jonka aikana alokas pe-
rehdytetään sotilaallisiin tapoihin, va-
rusmieskoulutuksen yleisjärjestelyihin 
ja koulutetaan sotilaan perustaidot.  
Alokasjakson aikana suoritetaan myös 

koulutusvalinnat, joiden perusteella 
määräytyy jokaiselle varusmiehelle tu-
leva tehtävä, johon alokasta aloitetaan 
kouluttamaan alokasjakson suoritettu-
aan. 

Alokasjaksolla koulutettavien var-
sinaisten sotilaallisten taitojen pää-
määränä on, että varusmiehet osaa-
vat toimia yksittäisinä sotilaina osana 
partiota. Alokasjaksolla keskeisimpä-
nä asiana varusmiehille pitää opettaa 
myös perusteet rynnäkkökiväärin ja 
ampumatarvikkeiden turvallisesta kä-
sittelystä ja käytöstä sekä perusampu-
mataito. Lisäksi päämääränä on, että 
alokasjakson jälkeen koulutettava on 
sopeutunut varusmiespalvelukseen, 
kykenee suoriutumaan yksittäisen tais-
telijan tehtävistä toimintakykynsä säi-
lyttäen ja on toimintakyvyltään valmis 
koulutushaarajakson koulutukseen.

Edellä mainitut taidot koulutetaan 
alokkaille kurssimuotoisesti. Ensim-

mäisenä kahtena viikkona suoritetaan 
Orientaatio-kurssi, jonka aikana varus-
miehet varustetaan, opitaan sotilaal-
lisen käyttäytymisen perusteet, suo-
ritetaan soveltuvuus- ja kuntotestit 
sekä toteutetaan lääkintähenkilöstön 
toimesta saapumisterveystarkastus. 
Ensimmäisen kahden viikon aikana 
sotilaan perustaitojen kouluttaminen 
aloitetaan ase- ja ampumakoulutuksel-
la. Ensimmäiseksi opitaan aseen toi-
minta ja turvallisen käsittelyn perus-
teet. Ampumakoulutus jatkuu koko 
alokasjakson läpi ja ensimmäisille am-
pumaratapäiville suunnataan varsin 
pian. Perusammunnat ovat edelleen 
oleellinen osa henkilökohtaisen am-
pumataidon kouluttamista, mutta ko-
konaisuutta tuetaan sisäampumasimu-
laattoreilla, joissa alokkaat ampuvat 
rekyylin tuottavalla rynnäkkökiväärin 
simulaattorilla. Simulaattori antaa tar-
kan palautteen, jonka perusteella voi-

Kaikki alkaa alokasjaksosta
Teksti: Kapteeni Miikka Vasaramäki  Kuvat: Puoustusvoimat

Alokasjaksolla opitaan sotilaan perustaitoja, kuten viuhkapanoksen asentamista
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daan antaa yksilöllistä koulutusta alok-
kaalle.

Orientaation jälkeen suoritetaan kol-
me kurssia, jotka ovat Selviytymisen-, 
Suojaamisen- ja Suojautumisen kurs-
sit. Kurssit kestävät kukin noin viikon 
alokasjakson viikoilla 3-5. Selviytymi-
sen kurssilla opitaan marssimista, pi-
meätoimintaa, suunnistusta ja sotilaan 
selviytymistaitoja, kuten vedenkeittä-
mistä. Lisäksi majoitutaan ensimmäis-
tä kertaa maastossa ja toimitaan esi-
merkiksi lähivartiomiehen tehtävässä. 
Suojaamisen kurssilla opitaan toimin-
taa yksinkertaisissa suojaus- ja var-
tiotehtävissä, lähitaistelua, ampuma-
aseen käyttöä vartiotehtävässä sekä 
sodanoikeussääntöjä. Suojautumisen 
kurssilla opitaan toimintaa suojeluva-
roituksessa ja -hälytyksessä, tuliase-
man perusteet, liikkuminen taistelu-
kentällä ja taisteluensiavun perusteet. 
Vanhaan peruskoulutuskauteen verrat-
tuna opetussisältöjen muutos kuulos-
taa varsin pieneltä ja sitä se myös on. 
Mistä koulutusuudistuksen erot sitten 
muodostuvat? 

Alokasjakson alussa jokainen va-

rusmies saa tunnukset Puolustusvoi-
mien verkko-opetusympäristöön eli 
PVMOODLE:een. PVMOODLE:ssa 
jaetaan tietoa koulutuksen järjeste-
lyistä, kuten viikko-ohjelmista ja kou-
lutusjakson läpivienneistä. Jokaises-
ta kurssista on myös oma työtilansa 
oppisisältöineen. Työtilassa on sama 
materiaali kaikille alokkaille palvelus-
paikasta huolimatta. Työtilassa alokas 
voi kerrata opetettavia aiheita, vaik-
ka omassa tuvassaan. Työtilat sisältä-
vät myös mikroelokuvia, joista alokas 
voi perehtyä esimerkiksi rynnäkkö-
kiväärin lukon irrottamiseen ennen 
ensimmäistä käytännön suoritusta. 
PVMOODLE mahdollistaa myös oppi-
misen todentamisen kurssikokeiden 
muodossa, joten kaikki alokkaat teke-
vät samat kurssikokeet.

Alokasjakson aikana jokainen alo-
kas ilmoittaa oman halukkuuten-
sa eri koulutushaarakoulutukseen 
PVMOODLE:ssa täytettävällä koulu-
tushalukkuuslomakkeella. Alokas voi 
hakeutua oman alokasjakson aikai-
sen perusyksikkönsä tehtävien lisäksi 
myös muihin perusyksiköihin. Alokas 

voi hakeutua myös erityistehtäviin. 
Valtakunnallisessa haussa erityisteh-
täviin haetaan joka saapumiserä va-
rusmiehiä, joilla on eri eritysalojen 
kokemusta. Alokasjakson viimeisellä 
viikolla tapahtuvat koulutushaarava-
lintojen järjestelyt, mahdolliset rästi-
suoritukset, liikuntaa ja sotilasvala/va-
kuutus harjoitteluineen. Alokasjakson 
aikana suoritetaan sotilaan perustut-
kinto, joka yhdessä annetun sotilasva-
lan- tai vakuutuksen kanssa oikeuttaa 
nimitykseen miehistön palvelusar-
voon. 

Uudet opetusmenetelmät ja kurs-
simuotoinen opetus on siis muovan-
nut alokasaikaa nykyaikaiseksi, mutta 
alokkaan arkeen kuuluvat edelleen op-
pitunnit luokassa ja perustaitojen op-
piminen maastossa ja ampumaradalla. 
Virtuaaliset koulutukset ja verkkokou-
lutusympäristö ovat työkaluja, joilla tu-
etaan oppimista. Alokasaika jää taakse 
nopeasti, mutta sen merkitys sotilaan 
peruskoulutuksen antavana koulutus-
jaksona on ennallaan.

Alokasjakson huipennus on sotilasvala tai -vakuutus, joka on varusmiehen antama 
lupaus sitoutumisesta maanpuolustukseen.



Sotilaskoulutusta alokkaasta koh-
ti taistelijaa voidaan verrata ta-
lon rakentamiseen. Alokasjakson 

päämäärän ollessa sotilaan perustai-
tojen oppiminen, voidaan samaa ver-
tauskuvaa käyttää työkalujen, työsken-
telymenetelmien sekä talon perustan 
valmistamiseen. Kuitenkaan yksikään 
talo ei ole valmis pelkällä perustalla tai 
rungolla, vaan vaaditaan eri osa-aluei-
den ammattilaisia, jotta rakennus saa-
daan valmiiksi. Tarvitaan siis useiden 
eri koulutushaarojen ammattilaisia, jot-
ta jokainen rakennusprojektiin kuulu-
va työvaihe tulee toteutetuksi onnistu-
neesti. 

Koulutushaarajakso rakentuu alo-
kasjakson perustalle, tarkoituksenaan 
kouluttaa koulutushaaran perustaidot 
ja -tiedot jokaiselle sotilaalle. Koulutus-
haaran mukainen perusosaaminen luo 
valmiudet toimia koulutushaaran mu-
kaisissa tehtävissä sekä mahdollistaa 
koulutettavien toimintakyvyn kehitty-
misen kohti vaativampia tulevia koulu-
tusjaksoja, erikoiskoulutusjaksoa sekä 
aliupseerikurssia varten. 

Satakunnan tykistörykmentin kou-
lutushaarajakso muodostuu varusmie-
hille yhteisen ”Maavoimien sotilas 1” 
-kurssin jälkeen eri perusyksiköiden 
tarjoamasta kurssimuotoisesta koulu-
tuksesta. 

1. Patteri toteuttaa koulutushaarajak-
solla kenttätykistön K2020-ohjelman 
tuliasema-koulutushaaran mukaiset 
kurssit. Koulutushaarajaksolla annetta-
va koulutus nivoutuu tulipatterin am-
pumavalmiuden saavuttamisen, ampu-
matoiminnan sekä tuliasemasta lähdön 
käsitteiden ympärille. Muita keskeisiä 
opetussisältöjä ovat tykkikaluston li-
säksi viestivälineet, ampumatarvike- 
ja kalustokoulutus sekä taistelukou-
lutus. Jakson lopussa varusmiesten 
koulutus eriytyy sodan ajan kokoonpa-
non mukaisiin ryhmiin: tykkiryhmäl-
le koulutuksen keskiöksi muodostuu 
ampumavalmiuden saavuttaminen ja 
ampumatoiminta, kun taas esimerkiksi 
komentopaikkaryhmän koulutuksessa 
syvennytään eri johtamislaitteiden pa-
riin.

2. Patterin kouluttaman huoltopat-
terin koulutushaarajakso keskittyy 
perusteiden opettamiseen sekä toi-
miseen ryhmäkokonaisuudessa. Suu-
rin osa koulutuksesta toteutettiin 2. 
huoltokomppaniassa miehistökurssien 
muodossa. Kursseja joihin varusmie-
het osallistuivat, olivat keittäjäkurssi, 

Kohti koulutushaaran 
perusosaamista
Teksti: kapteeni Matti Peltomäki, kapteeni Jukka Paulamäki, yliluutnantti 
Joni Lounasaho ja luutnantti Atte Hakanen. 
Kuvat: Puolustusvoimat
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täydennyskurssi, lääkintämieskurs-
si ja kunnossapitokurssi. Kursseilla 
varusmiehet koulutetaan joukkojen 
muonittamiseen maasto-olosuhteissa, 
täydentämään ja käsittelemään am-
pumatarvikkeita, toimimaan lääkintä-
miehen tehtävissä sekä ylläpitämään ja 
huoltamaan omaa ajoneuvokalustoaan. 
Koulutus miehistökursseilla on tiivistä 
ja vaatii varusmieheltä keskittymistä, 
koska opetettavaa asiaa on paljon ja ai-
kaa koulutuksen järjestämiseen ei juu-
rikaan ole.

Kranaatinheitinkomppaniassa kou-
lutushaarajaksolla koulutetaan kahta 
koulutushaaraa, kranaatinheitinlinjaa 
sekä tulenjohtolinjaa. Kranaatinheitin-
linjalla kaikki saavat peruskoulutuk-
sen kranaatinheittimelle, ennen kuin 
linja jakaantuu oman tulevan tehtä-
vän mukaisille kursseille. Peruskurssi-
en jälkeen koulutus eriytyy suunnitel-
lun tehtävän mukaan joko tuliasema-, 
mittaus-, tai viestikurssille. Tulenjohto-
linjalla koulutus keskittyy tulenjohdon 
perusteiden oppimiseen perus- sekä jat-
kokursseilla. Kurssien sisältö kiteytyy 
tulenjohtamiseen tarkoitettujen väli-
neiden käyttökoulutukseen sekä tulen-
johtoryhmänä toimimiseen.

Raketinheitinpatteri toteuttaa kou-
lutushaarajakson aikana peruskurssit 
niin viesti- kuin sääkoulutushaaraan 
liittyen sekä järjestää panssarivaunulin-
jalaisille 298RSRAKH06-perusopetus-
tilaisuuden. Viestikurssien tavoitteena 
on saavuttaa perusosaaminen M18-
kenttäviestijärjestelmään sekä yksi-
kön käytössä olevaan viestikalustoon. 
Sääkurssien tavoitteena on omaksua 
sääopin perusteet ja yleinen sääkou-
lutus sekä kouluttautua niin vetykou-
lutuksen, luotauskoulutuksen kuin 
viestikoulutuksenkin parissa. 298RS-
RAKH06-perusopetustilaisuus on in-
tensiivinen kurssi, jonka kirkkaana 
tavoitteena on saavuttaa kurssilaisille 
tutkinnot, joiden myötä he ovat oikeu-
tettuja ajamaan ja johtamaan raskasta 
raketinheitintä. 

Kokonaisuudessaan koulutushaa-
rajakson kurssien päätavoitteena on 
saada koulutettua asiat, jotka mah-
dollistavat tulevien koulutusjakso-
jen tavoitteet. Koulutushaarajaksolla 
kuljettavan polun päässä häämöttää ty-
kistöjoukolle tärkeä mittari: ensimmäi-
nen tykistöjoukon ampumaharjoitus, 
jossa mitataan jakson aikana opetettuja 
asioita. Tavoitteiden saavuttamisen nä-
kökulmasta ampumaharjoitus mahdol-

listaa koulutustulosten laadun arvioin-
nin: tykistölliset määreet piiru, metri ja 
sekunti kyetään ulosmittaamaan täy-
sipainoisesti vasta kovapanosammun-
noissa. 

Tulenjohtaja löytää tuhottavan koh-
teen, paikantaa sen sijainnin ja viestit-
tää tulikomennon tuliyksikköön. Tar-
vittaessa tuliyksikön tulta korjataan, 
jotta kohteeseen saadaan vaikutusta. 
Ampumaharjoituksissa ulosmitataan 
tuliyksiköiden suorituskykyjä, muun 
muassa niiden liikkeiden ripeyttä ja 
ammuntojen tarkkuutta. Tarkka ballis-

tinen valmistelu ei ole mahdollista, el-
lei sääryhmä onnistu luotaamaan val-
litsevaa säätilaa oikein ja viestittämään 
sitä tuliyksiköille. Yksikään joukko ei 
myöskään pärjää ilman huoltoa, jon-
ka osaamisen taso voidaan niin ikään 
todentaa vasta ensimmäisessä harjoi-
tuksessa harjoitusjoukkojen huoltami-
sessa. Parhaiten kuitenkin osaamista 
huoltopatterissa mitataan tyhjien ruo-
kapönttöjen määrällä, sillä se kuvas-
taa sitä, kuinka hyvin muonitusmiehet 
ovat onnistuneet työssään.
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P imenevä kevätilta huhtikuun lopussa vaikuttaa rauhalliselta Säky-
länharjun metsissä. Seesteinen myöhäisillan illuusio katoaa kuiten-
kin välittömästi kahden perättäisen valaisuraketin kipuamiseen tai-
vaalle. Pimenevä maasto valaistuu hetkessä ja samalla sekunnilla 
jääkäriryhmä avaa tulen yhdenaikaisesti ja tarkasti viereiseltä kum-
pareelta. Taistelukentän valaistus on muuttunut hetkessä tasaisesta 
pimeydestä kirkkaisiin valoraketteihin taivaalla ja punahehkuisten 
valojuovaluotien tasaiseen virtaan. Laukausten välissä kuuluu 
teräviä komentoja, joilla vielä äskettäin maaston suojissa pysyneet 
taistelijat aloittavat hyökkäyksen kohti tavoitettaan. Taivaanrannan 
siluettia vasten tarkasteltuna taistelijoiden ääriviivat liikkuvat no-
peasti kohti etuviistossa sijaitsevaa harjannetta. Tummien hahmojen 
liike pysähtyy harjanteelle ja katsetta tarkentaessa voi huomata 
kahden hahmon liikkuvan matalana harjanteen suojissa. Ryhmä 
on edennyt tavoitteeseen ja partionjohtajat saapuvat ilmoittamaan 
tilanteensa ryhmänjohtajalle. Nopean ja hiljaisen kokoontumisen 
jälkeen partionjohtajat häviävät pimeyteen ja ryhmä on valmiina 
jatkamaan tehtäväänsä. 

Edellä kuvattu tapahtumasarja 
ei ole fiktiivinen kuvaus kirjas-
ta Legioonalainen Peters - Suo-
malaisen palkkasoturin muis-

telmat. Kuvaus on sarja kirjoittajan 
aistinvaraisia havaintoja Satakunnan 
jääkäripataljoonan erikoiskoulutuskau-
den taistelu- ja ampumaharjoitukses-
ta. Kyseinen harjoitus on merkittävin 
maastoharjoitus noin kuuden viikon 
mittaisella erikoiskoulutuskaudella. 

Satakunnan jääkäripataljoonaan 
kuuluvilla 1. Jääkärikomppanialla, 2. 
Jääkärikomppanialla ja Panssarintor-
juntakomppanialla on erikoiskoulutus-
kaudella tehtävänä syventää miehistön 
ja johtajien osaamista sekä nousujoh-
teisesti kouluttaa heitä sodanajan teh-
täväänsä. Kokonaisuutena erikoiskou-
lutusjakso sisältää miehistön osalta 
lukuisia erikoiskursseja, joiden kautta 
hankitaan osaamista tulevaan joukko-
koulutuskauteen. Johtajiksi valituille 
henkilöille erikoiskoulutusjakso mer-
kitsee aliupseerikurssia 1, jonka jälkeen 
soveltuvimmat henkilöt suorittavat ali-
upseerikurssin 2 sijaan reservinupsee-
rikurssin Reservinupseerikoulussa tai 
Panssariprikaatissa. 

”Erikoiskoulutuskauden kantavana 
teemana Satakunnan jääkäripataljoo-
nassa on koulutuksen korkea laatu ja 
nousujohteisuus. Vaikka koulutus on 
vaativaa, pilkettä silmäkulmassa jalka-
väen tapaan ei sovi myöskään unoh-
taa”, toteaa Satakunnan jääkäripatal-
joonan komentaja, everstiluutnantti 
Teemu Hokkanen. Hokkanen on eri-
tyisen tyytyväinen taistelijoiden yleis-
ilmeeseen ja haluun suorittaa annetut 
tehtävät mahdollisimman hyvin. Kulu-
neen vuoden runsasluminen alkutalvi 
Etelä-Suomen alueella tarjosi erikois-
koulutuskaudella myös erinomaisen 
mahdollisuuden harjoitella sotilaan pe-
rustaitoja lumessa ja pakkasessa. Vii-
meisten vuosien vähälumisten talvien 
jälkeen kuluneen talven paksu lumi-
peite mahdollisti laajan ja täysipainoi-
sen hiihto- sekä olosuhdekoulutuksen 
liittämisen erikoiskoulutuskauden ope-
tukseen. ” Oikealla asenteella ja kou-
lutuksella hyvä sotilas pärjää kaikis-
sa kotimaisissa olosuhteissa”, summaa 
Hokkanen.

2. Jääkärikomppaniassa palvelevan 
jääkäri Tomi-Petteri Ansion mukaan 
erikoiskoulutusjakso oli mielekäs ja 
ajoittain haastava kokemus. Jääkäri An-

Erikoiskoulutusjakso 
Satakunnan jääkäri-
pataljoonassa
Teksti: Kapteeni Suominen  Kuvat: Puolustusvoimat

”Valmistautuminen”
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sio palvelee suojausjääkärinä ja hän on 
saanut erikoiskoulutuksen tarkka-am-
pujaksi. ”Viiden ja puolen kuukauden 
palvelusaika sopii erinomaisesti omaan 
elämäntilanteeseeni ja paljon on pääs-
syt käytännössä tekemään asioita”, jä-
sentelee Ansio takana olevaa koulutus-
kautta. 

Ansion mukaan koulutukseen liit-
tyvä tarkka-ampujien käytännön koe 
meni hänen osaltaan erinomaisesti, 
mutta teoriakokeeseen piti valmistau-
tua huolellisesti. ”Kyllähän siihen piti 
lukea tosissaan, jos läpi halusi pääs-
tä”, hymyilee Ansio muistellessaan 
koetilaisuutta. Suojausjääkärin mie-
leenpainuvimpia kokemuksia ovat 
erikoiskoulutuskaudella olleet hen-
kilönsuojaustehtävät sekä pimeällä 
suoritetut taisteluammunnat. 

”Johtajakoulutuksen teoriaa ja käy-
täntöä, lukuisia maastoharjoituksia ja 
reilusti oppia. Siinä keskeisiä ajatuk-
sia erikoiskoulutuskaudesta”, pohtii 
Panssarintorjuntakomppanian pans-
sarintorjuntalinjalla palveleva oppilas 
Iisak Eerola. Eerola tiesi haluavansa 
johtajakoulutukseen armeijassa jo en-
nen palveluksen alkamista. ”Aliupseeri-
kurssi ja johtajana toiminen tuntuivat 
jotenkin luontevalta valinnalta itselle-
ni heti alussa. Aliupseerikurssin aika-
na kurssilaisten välissä on ollut hyvä 
yhteishenki ja vahva koheesio, vaikka 
väliin kuuluukin tervehenkinen kilpai-

lu.” Erikoiskoulutuskautta muistellessa 
kiitosta saavat myös Panssarintorjunta-
komppanian henkilökunta ja fyysinen 
koulutus. 

Eerola odottaa kesän saapumiserän 
alokkaiden kouluttamista ja pohtii 
omaa rooliaan tulevaisuudessa. ”Oma 
roolini vaihtuu opettajan ja kouluttajan 
rooliin, vaikka omakin oppiminen jat-
kuu. On varmasti palkitsevaa tulevai-
suudessa huomata, miten uudet alok-
kaat pääsevät talon tavoille ja alkavat 
harjaantua sotilaan tehtävissä!”

1. Jääkärikomppaniassa palveleva 
upseerikokelas Riina Saari on toimi-
nut johtajakaudellaan tulenjohtolinjan 
apukouluttajana. Tehtävässään Saa-
ri on pitänyt lukuisia oppitunteja sekä 
käytännön harjoitteita alaisilleen eri-
koiskoulutuskaudella. ”On ollut upeaa 
nähdä, miten oppilaat ovat kehittyneet 
tulenjohdossa ja miten he suoriutuvat 
haastavista tehtävistä harjoituksissa», 
Saari pohtii reflektoidessaan erikois-
koulutuskautta. ”Johtajana toimiminen 
on ollut itselleni mieluisaa työtä, vaik-
ka välillä päivät venyvät pitkiksi. Kou-
lutukset ja harjoitukset vaativat paljon 
taustatyötä, jotta niistä saa kaiken te-
hon irti.” 

Tällä hetkellä tulenjohtolinjan hen-
kilöstöstä noin 10 prosenttia on suo-
rittamassa naisten vapaaehtoista ase-
palvelusta. ”Meillä on hyvä ja tiivis 

porukka, jossa on mukava toimia. Itse 
koen, että persoona ja sosiaaliset val-
miudet ovat keskiössä puhuttaessa hy-
västä ja reilusta johtamisesta”, sum-
mailee Saari ajatuksiaan johtajuudesta 
ja johtamisesta. 

Asepalveluksen jälkeen Saari aikoo 
opiskella yliopistossa diplomi-insinöö-
riksi. ”Kokemus naisten vapaaehtoi-
sesta asepalveluksesta ylitti kyllä odo-
tukseni positiivisella tavalla ja näistä 
opeista on itselleni varmasti hyötyä 
tulevaisuudessa. Mahdollinen ura Puo-
lustusvoimissa kiinnostaa kyllä, mutta 
luetaan ensin nuo DI-paperit”, hymyi-
lee Saari lopuksi. 

Palataan hetkeksi alun tapahtuma-
kuvaukseen pimenevässä kevätillassa. 
Hyökkäysammunta ei olisi sujunut ku-
vatulla tavalla ilman ammattitaitoista 
ja motivoitunutta pataljoonan henki-
löstöä sekä aikaisemmin annettua sa-
tojen tuntien valmistavaa koulutusta 
ja harjoitteita. Erikoiskoulutuskauden 
jälkeen Satakunnan jääkäripataljoonan 
joukoilla on perusteet ja valmius siirtyä 
joukkokoulutuskauteen, jossa lopulta 
mitataan yksilöiden osaamisen lisäksi 
joukon suorituskykyä ja toimintaa kou-
lutuskauden huipentavassa Puolustus-
voimien pääsotaharjoituksessa. 
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Tässä artikkelissa käsitellään Jouk-
kokoulutusjakson (J-jakso) järjes-
telyjä Pohjanmaan jääkäripataljoo-

nan 3. Jääkärikomppaniassa. 
J-jakson tavoitteena on, että taisteli-
ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja osa-
na yksikkönsä taistelua ja että yksikkö 
osaa toimia omassa tehtävässään kou-
lutustasovaatimusten määrittämällä ta-
valla.

Taistelukoulutus
Taistelukoulutuksessa keskitytään 

J-jaksolla joukkueiden toimintaan osa-
na komppaniaa. Koronarajoitusten vai-
kuttaessa oppituntien järjestäminen on 
ollut haastavaa. Ilman rajoituksia hyö-
dynnettäisiin komppanian taistelun pe-
rusteiden opettamisessa luokka- ja vir-
tuaalisen koulutusympäristön (VKY) 
tiloja.   Komppanian taisteluliikkeitä 
kutsutaan perustaistelumenetelmiksi 
(PTM), joiden avulla helpotetaan komp-
panian päällikön sekä joukkueiden että 
ryhmien johtajien johtamista. Näitä 
PTM:ä ovat hyökkäyksellisessä taiste-

lussa HAKA ja KANKI sekä puolustuk-
seen liittyvä TORJUNTA. Kun joukko 
on harjaantunut käyttämään perustais-
telumenetelmiä, se kykenee nopeam-
min soveltamaan kyseisiä taisteluliik-
keitä erilaisissa olosuhteissa.

Maastossa tapahtuvassa koulutuk-
sessa on jouduttu karsimaan erilaisten 
vahventamis- ja alistamistehtävien har-
joittelua, jotta varusmiehistä muodos-
tetut pienryhmät on pystytty pitämään 
erillään. Komppaniaa voidaan sisäi-
sesti vahventaa esimerkiksi lisäämällä 
kärjessä hyökkäävälle kärkijoukkueel-
le panssarintorjunta (PST) tai tarkka-
ampujaryhmä. Komppanialle ulkopuo-
lelta tulevia yleisimpiä alistuksia ovat 
pioneeri- tai taistelupioneerijoukkue, 
kranaatinheitinkomppanian tulijouk-
kue sekä esikunta- ja viestikomppani-
an viestiasema. Ilman koronarajoitteita 
järjestettäisiin laajemmin ensiapuhar-
joitteita, vahventamis- ja alistamisteh-
täviä. Näistä ensiaputehtävät ovat ol-
leet korona-aikana haastavat järjestää.

Tavoitteena on luoda nousujohtei-
nen koulutuskokonaisuus koko yksi-

kölle huomioiden hyökkäykselliset ja 
puolustukselliset tehtävät.  Tähän ei 
voimassa olevien koronarajoitteiden 
myötä ole aivan päästy, sillä nykyinen 
jaksotteluperiaate (2 vko kasarmilla + 2 
vko maastossa + 2 vko vapaalla muus-
ta palveluksesta) keskeyttää oppimisen 
varusmiehiltä pitkäksi ajaksi. Ilman ko-
ronarajoituksia varusmiesten paikalla-
oloaika on kokonaisuudessaan pidem-
pi, jolloin erilaisten koulutusaiheiden 
järjestäminen mahdollistuu paremmin.

Ampumakoulutus
Ampumakoulutuksessa korostuu 

yksilöllinen palaute ja alusta asti nou-
sujohteinen oppiminen. J-jaksolla on 
ampumataidoissa harjaannuttu niin, 
että suoritettavat ammunnat ovat vaa-
tivia. Perusammunnoissa 3JK on mu-
kana uuden ”Ampumakoulutusohjelma 
2022” -kokeilussa, jolloin perusammun-
nat ovat tukeneet enemmän taisteluun 
liittyviä toimenpiteitä. Ammunnois-
sa korostuu kokeilun jälkeen enem-
män toiminta taistelun aikana, kuten 

Joukkokoulutusjakson järjestelyt
Teksti: Yliluutnantti, Mikko Kurikka  Kuvat: Puolustusvoimat
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ampuminen eri asennoista, häiriöiden 
ja lippaiden vaihdot sekä näiden yh-
distelmät. Lisäksi suurin osa ammun-
noista ammutaan sotilaspoliisitauluun 
(SPOL- taulu), eli karkeasti ihmisen 
muotoiseen kohteeseen, jolloin osumat 
lasketaan ennemminkin keskimassa 
osumien perusteella. 

Taisteluammunnoissa komppania on 
harjaantunut jopa vahvennetun komp-
panian ammunnoissa, jossa on testat-
tu ja harjoiteltu komppanian yhteis-
toimintaa muiden aselajien kanssa. 
Taisteluammunnat on toteutettu niin 
ikään ”Ampumakoulutusohjelma 2022” 
mukaisesti ja yksikkö on päässyt har-
jaantumaan taisteluammunnoissa niin 
hyökkäys- kuin puolustustehtävissä, 
jotka on sisällytetty samoihin ammun-
toihin. Taisteluammunnat on toteutet-
tu mahdollisimman totuudenmukai-
sesti, jolloin taistelua tukevat elementit 
on sisällytetty ammuntoihin: pionee-
rien raivaaminen, epäsuora tuli ja sen 
johtaminen, panssarintorjunta sekä 
suora-ammuntatuli. Epäsuoran tulen 
osalta ammuntoja on tukenut komp-
panian oma kranaatinheitinjoukkue, 
kranaatinheitinkomppania sekä tykis-
töpatteri.

Sisäampumasimulaattorin hyödyn-
täminen on jäänyt koronarajoitus-

ten myötä vähemmälle, mutta tarjoaa 
mahdollisuuden kehittää ampuma- ja 
asekäsittelytaitoa. Tätä hyödynnetään 
jatkossa mahdollisuuksien mukaan 
enemmän.  Henkilökohtaiseen pa-
lautteeseen ja arviointiin kiinnitetään 
enemmän huomiota koronarajoitusten 
poistuessa.

Liikuntakoulutus
Liikuntakoulutuksella on erittäin 

suuri merkitys fyysisen kunnon paran-
tamisen lisäksi myös ryhmäkiinteyden 
luomisessa ja näin ollen järjestetään 
joukkuelaji- ja kilpailuhenkisiä koulu-
tuksia. Liikuntakoulutuksessa hyödyn-
netään joukkuelajien (mm. jalkapallo, 
koripallo, pesäpallo) harjoittelua sekä 
ryhmäkiinteyttä parantavia tapahtu-
mia, kuten esimerkiksi ryhmätaito-
kilpailut. Erilaiset kontaktilajit ovat 
jääneet paljolti pois koulutusaiheista 
rajoituksista johtuen.  J-jaksolla on tär-
keää opettaa myös lähitaistelua painin, 
nyrkkeilyn ja itsepuolustuksen muo-
doissa.

Yleinen sotilaskoulutus
J-jaksolla erilaiset komppanian pääl-

likön, vääpelin, koulutusupseerin tai 
muun vastaavan oppituntien tarve li-

sääntyy harjoituksien määrän kasva-
essa. Näitä harjoituksia ovat mm. J-
jakson taistelu- ja ampumaharjoitus, 
pääsotaharjoitukseen valmistava tais-
teluharjoitus sekä pääsotaharjoitus. 
Etenkin harjoituksessa toimivan komp-
panian päällikön oppitunnit perustais-
telumenetelmistä auttavat taistelijoita 
ymmärtämään kokonaiskuvaa taiste-
lusta, eli sitä, miksi oma ryhmä tekee 
tiettyjä asioita ja mitä muu yksikkö te-
kee samaan aikaan.

J-jaksolla myös kotiuttamiseen liit-
tyen on paljon asioita, joiden koulut-
taminen vaatii oppitunteja. Näistä esi-
merkkinä vääpelin oppitunnit, joissa 
kerrotaan kotiuttamiseen liittyviä asioi-
ta pienvahinkoilmoitusten täyttämises-
tä ja pääsykokeisiin liittyvien lomien 
hakemiseen. Näiden oppituntien pois-
jäänti aiheuttaa merkittävästi lisätöitä 
vääpelille ja kouluttajille, mikäli kaikille 
ei ole täysin selvää, miten kyseiset toi-
menpiteet tehdään.   

J-kauden koulutuksen toimeenpano 
onnistui kaikista koronarajoituksista 
huolimatta hyvin ja joukko koulutettiin 
sotakelpoiseksi.  Pääsotaharjoituksessa 
palveluksen lopussa joukko näytti suo-
rituskykynsä niin toiminnallisesti kuin 
mittaustulosten perusteellakin.
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Varusmiespalvelukseni Niinisa-
lossa päättyi maaliskuun puo-
livälissä ja nyt muutaman kuu-

kauden ajan olen totutellut elämään 
varuskunnan ulkopuolella ja reservis-
sä. Heti kotiutuksen jälkeen odottivat 
korkeakoulujen yhteishaku sekä töiden 
metsästäminen, joten vasta nyt olen 
ehtinyt pysähtyä ja pohtia kaikkea sitä, 
mitä yhdeksän kuukauden palveluksen 
aikana pääsin kokemaan.
Miksi päätin lähteä suorittamaan va-
rusmiespalvelusta, vaikka se oli minulle 

vapaaehtoista? Koin, että myös minua 
koski sama velvollisuus suojella maa-
tamme, ja ehkä tavallaan halusin myös 
haastaa itseäni, tehdä ja nähdä jotain 
erilaista. Ennen kaikkea maanpuolus-
tustahto sai minut lopulta täyttämään 
ja postittamaan hakemuksen naisten 
vapaaehtoisen asepalveluksen suoritta-
miseksi.

Kävellessäni Niinisalon porteista si-
sään heinäkuussa 2020 ei minulla ollut 
suurempia odotuksia tai toiveita palve-
luksen suhteen. Olin varmasti yhtä pi-

halla kuin muutkin juuri palveluksensa 
aloittaneet alokkaat. Alun perin suun-
nittelin pyrkiväni sotakoiranohjaajak-
si, mutta siviilissä hankkimieni taitojen 
hyödyntäminen sai minut hakeutu-
maan erityistehtäviin. Valtakunnallises-
sa erityistehtävähaussa ei onnistanut, 
mutta sen sijaan pääsin suorittamaan 
palvelusta yhtenä kolmesta Niinisalon 
viestintävarusmiehestä.

Viestintävarusmiehen tehtävissä pää-
sin kokemaan paljon sellaista, mitä en 
olisi voinut kuvitella kokevani. Ennen 
kaikkea pääsin seuraamaan Puolustus-
voimien toimintaa harvinaiselta paikal-
ta sekä kehittämään siviilissä tarvitse-
miani taitoja merkittävästi. Tehtävieni 
avulla sain laajemman käsityksen koko 
Puolustusvoimista ja yksittäisiä harjoi-
tuksia seuraamalla näin, kuinka pienel-
tä ja tarpeettomalta tuntuva harjoitus 
voi olla lopulta todella tärkeä osa suu-
rempaa kokonaisuutta.

Kun nyt mietin aikaani intissä, nou-
see parhaiten mieleeni hyvä ilmapiiri, 
joka jokaisessa porukassa vallitsi. Har-
voin tunsin naisena erottuvani joukosta 
tai että kohtelu olisi sukupuolen vuok-
si mitenkään erilaista. En edes koke-
nut, että naisten palvelus olisi millään 
tavalla eronnut miesten suorittamasta 
palveluksesta, mutta tietysti eroja on, 
esimerkiksi juuri vapaaehtoisuus. En 
kuitenkaan huomannut sukupuolella 
olevan sen suurempaa merkitystä pal-
veluksessa ja näin jälkeenpäin koen, 
että ne kerrat, kun toista kohdeltiin pa-
hasti johtuivat enemmänkin itse yksi-
löstä, ei sukupuolesta.

Mutta harvemmin naisten keskuu-
dessa syntyi minkäänlaista sanahark-
kaa. Omasta tuvasta kasvoikin kuin 
oma palveluksen aikainen perhe, jonka 
kanssa pystyi jakamaan kaikki tunteet 
voitosta ahdistukseen. Vaikka välillä 
toisten naamat alkoivatkin ärsyttää ja 
varmasti välillä myös oma käytös rai-
vostutti muita, olivat ne seurausta pit-
kien kiinniolojen aiheuttamasta stres-
sistä, väsymyksestä sekä koti-ikävästä. 
Kuitenkin jokainen, jonka kanssa sain 
olla samassa tuvassa edes hetken, oli 
omalla tavallaan mahtava persoona.

Usein kysytään, mikä intissä oli ran-
kinta. Itse en pysty nimeämään vain 
yhtä asiaa, joka olisi vienyt eniten voi-
mavaroja ja kuormittanut. Fyysisesti 
raskainta oli alokasjakso, jonka aikana 
marssin, ammuin ja harjoittelin yhdes-

Monien kokemusten 
täyttämä matka
Teksti: Korpraali Salla Salo  Kuvat: tykkimies Samuel Smith

Intissä jokainen haastava tilanne kasvattaa ja lopulta reserviin 
siirtyy kokemusten täyttämä taistelija.
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sä yksikön mukana. Mitenkään erityisen uuvuttavaa 
ei sekään aika ollut. Kuitenkin varusteiden paino toi 
kipua hartioihin eikä näiden päivien aikana voinut 
odottaa kuin vapaa-ajan alkamista ja omaan punk-
kaan rojahtamista.

Sen sijaan henkisesti raskainta olivat aluksi epä-
onnistumiset. Kun en ymmärtänyt tiettyjä harjoi-
tuksia ja tuntui, etten osannut mitään. Myöskin ikä-
vä kotiin oli suuri varsinkin ensimmäisillä viikoilla 
ja usein mietin, mihin sitä oli oikein lähdetty. Kui-
tenkin omissa tehtävissä huomasi, kuinka pääsikin 
hyödyntämään omia taitojaan ja tekemään sitä, mis-
tä eniten nautti. Vaikka kyllä silloin tällöin kiireiset 
aikataulut aiheuttivat stressiä myös viestinnän puo-
lella ja välillä muut joutuivat korjaamaan tekemiä-
ni virheitä. En ehkä ollut paras tietyissä tehtävissä, 
mutta toisaalta joku toinen ei ehkä olisi pystynyt 
toimimaan minun paikallani.

Toinen henkisesti rankka tilanne oli yksikön vaih-
taminen. Koulutushaarajaksolla jouduin jättämään 
taakseni ne ihmiset, joiden kanssa pääsin koke-
maan ensimmäisten viikkojen haasteet. Uuteen yk-
sikköön muuttaessa tuntui kuin olisi joutunut aloit-
tamaan koko taipaleen alusta, sillä yksikön säännöt 
olivat kaikki niin erilaisia. Kuitenkin uusi tupa otti 
minut vastaan parhaalla mahdollisella tavalla ja sii-
tä olenkin todella kiitollinen, sillä yksin en olisi pit-
kään jaksanut. Samalla pääsin kuulemaan uuden 
yksikön naisten kokemuksia palveluksesta ja huo-
masin, kuinka erilaisia jokaisen kokemukset intistä 
voivat olla.

Intissä vietetty aika oli omalla tavallaan merkityk-
sellinen. Pääsin haastamaan itseäni monella tapaa ja 
samalla hahmotin omat heikkouteni ja vahvuuteni-
kin paremmin. Silti mietin usein, miten olisin voinut 
käydä intin toisin. Olisiko pitänyt tähdätä mahdolli-
simman korkealle vai sittenkin kotiutua heti puolen 
vuoden jälkeen? Kuitenkin pääsin suorittamaan niitä 
tehtäviä, joiden parissa tunsin olevani elementissä-
ni. Ehkä päädynkin tekemään töitä sellaisella alalla, 
johon jokin toinen palvelustehtävä olisi paremmin 
valmentanut, mutta uskon, että juuri tämä palvelus 
oli minulle paras mahdollinen. Oli miten oli, nyt tie-
dän paremmin, miten voisin kehittää itseäni ihmi-
senä ja toisaalta tulevaisuuskin näyttää paljon avoi-
memmalta kuin ennen palvelusta.

Oli päiviä, jotka haluaisin pyyhkiä mielestäni sekä 
tilanteita, joissa toivoisin toimineeni toisin. Silti jo-
kainen haastava tilanne omalla tavallaan kasvatti. 
Mutta kyllä intti oli käymisen arvoista enkä vaihtai-
si saamiani muistoja mihinkään. Vaikka monet päi-
vät ja pitkät kiinniolot olivatkin rankkoja, palvelus 
oli korvaamaton kokemus.

Suosittelen pohtimaan hakeutumista naisten va-
paaehtoiseen asepalvelukseen, mikäli palvelus vain 
kiinnostaa. Jokaiselle löytyy se oma paikka ja tehtä-
vä intissä ja hankittu kokemus seuraa vielä pitkälle 
elämään.

LATAA MAKSUTON S-MOBIILI!

Lataa Kirjaudu Käytä ja hyödy!

1 2 3
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Varusmiesaika oli 
Reijon nuoruuden 
hienointa aikaa
Teksti: Asko Tanhuanpää  Kuva: Olivia Oras

Reijo ja Johanna Oras Punka-
harjulla sijaitsevan taidekar-
tanon kuluvan kesän näytte-
lyssä. 
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Taidekauppias Reijo Oras kuu-
luu siihen sodanjälkeisten suo-
malaisten joukkoon, joka joutui 
taistelemaan tiensä parempaan 

elämään liki totaalisesta köyhyydestä. 
Hänen kohdallaan se tiesi seudulle tyy-
pillisen kassinvalmistuksen aloittamis-
ta jo yhdeksänvuotiaana ja oppisopi-
muksen solmimista 14-vuotiaana.

Isättömänä pienessä torpassa tuol-
loin vielä itsenäisen Kauvatsan kunnan 
Ahvenuksen kylässä isoäitinsä kas-
vattamana varttunut Oras sanoo nyt, 
75-vuotiaana, että pääsy Porin prikaa-
tiin varusmiespalvelusta suorittamaan 
oli yksi hänen elämänsä käännekohdis-
ta.

- En liioittele yhtään sanoessani, että 
varusmiesaika oli nuoruuteni hienoin-
ta aikaa. Muistan vielä kuin eilisen päi-
vän uuden, vain vajaan kahden vuoden 
ikäisen Huovinrinteen varuskunnan 
siistit kasarmit ja uutuuttaan kiiltele-
vän ruokalan. Porin prikaatissa koin 
olevani ensimmäisen kerran elämäs-
säni tasavertainen muiden ihmisten 
kanssa, Oras tiivistää.

Reijo Oraksen armeija-aika alkoi 
15.7.1965 Ahvenuksen asemalta. Sa-
maan aikaan junaan astui naapurin poi-
ka ja Reijon hyvä lapsuuden kaveri Ka-
lervo Sipi, tuleva kenraalimajuri.

- Reijo oli jo siihen aikaan harvinai-
sen hieno mies. Hänen kotinsa oli pa-
latsi verrattuna omaani, mutta se ei 
estänyt meitä leikkimästä yhdessä ja 
ystävystymästä. Kalervo on harvinai-
sen hieno mies. En ollut yllättynyt, kun 
juuri hänestä tuli kenraali.

Oraksen ja Sipin varusmiesaika jää 
historiaan sikäli, että sitä lyhennettiin 
Johannes Virolaisen (kesk.) johtaman 
hallituksen ehdotuksesta 30 vuorokau-
della. Säästöksi laskettiin 7,1 miljoonaa 
silloista markkaa.

Reijo Oras kertoo olleensa pari-
kymppisenä erittäin hyvässä fyysises-
sä kunnossa, mikä omalta osaltaan aut-
toi pienestä pitäen itsensä haastamiseen 
tottunutta nuorta sotamiestä. Toinen iso 
apu jälkikäteen ajatellen oli sosiaalisen 
nuorukaisen liki rajaton halu avartaa 
omaa maailmankokemustaan.

- Minulla oli Porin prikaatissa jo en-
simmäisestä päivästä lähtien helppo 
olla. Nautin siitä ajasta, eivätkä kovat-
kaan harjoitukset tuottaneet kuriin ja 
järjestykseen jo tottuneelle maaseudun 
kasvatille vaikeuksia. Sekin varmasti 
helpotti, että olimme Kalervon kanssa 
kaukaa viisaasti opetelleet arvomerkit-
kin etukäteen, hän naurahtaa.

- Sain armeijasta myös lukuisia hyviä 
kavereita, joista osan kanssa olen yhte-
ydessä edelleenkin säännöllisesti. Yksi 
parhaista on tamperelainen professori ja 
silmäkirurgi Esko Aine. Hänen ansios-
taan tiedän nyt viimein senkin, miksi 
minulla oli vaikeuksia pitkällä kiväärillä 
ampumisessa. Syynä oli piilokarsastus, 
joka ei onneksi haitannut konepistoolin 
käyttöä. Siinä hommassa olin vastaavas-
ti aika hyvä, Oras muistaa.

Reijo Oras, sotilasarvoltaan reservin 
kersantti, valittiin myös siihen jouk-
koon, jolle kävi käsky lähteä aliupsee-
rikouluun.

- Pataljoonankomentaja, everstiluut-
nantti Kalle Kuusela pyysi minut kaksi 
kertaa kahden kesken kahvillekin, kun 
olin saanut kersantin arvon sekä jalkavä-
kisäätiön plaketin ja kunniakirjan. Hän 
halusi, että olisin jäänyt valtion palve-
lukseen. Minulla oli silloin kuitenkin jo 
työnjohtajan paikka laukkuhommissa ja 
palkka siviilissä oli parempi. Se oli sitä, 
vaikka Kuusela lupasin yhden palkka-
luokan ylimääräistäkin.

Everstiluutnantti Kuuselan ohella 
Oras kaivaa muistinsa syövereistä vie-
lä muutaman muunkin Porin prikaatissa 
1960-luvun puolivälissä palvelleen am-
mattisotilaan nimen.

- Prikaatinkomentaja oli eversti Väinö 
Salmela, neloskomppanian päällikkö 
kapteeni Mikko Virtanen ja vääpelin 
sukunimi oli Haapaniemi. Heidän li-
säkseen muistan hyvin vielä asemestari-
na työskennelleen sotilasmestari Päiviö 
Tirkkosen, listaa siviiliin äitienpäivän 
jälkeisenä maanantaina vuonna 1966 as-
tunut Oras.

Taidekauppiaana Reijo Oras aloitti 
asuessaan perheineen sittemmin Vam-
malaan liitetyssä Karkussa. Ensimmäiset 

taulunsa hän muistaa ostaneensa vuonna 
1967 ei varsin pian varusmiesajan päät-
tymisen jälkeen.

- Ihailin jo pikkupoikana Sipin talos-
sa näkemiäni maalauksia, flyygeliä sekä 
heidän salinsa kippurajalkaisia tuoleja ja 
pöytiä. Päätin, että joskus minullakin on 
vielä jotain vastaavaa, sanoo Oras, jon-
ka lapsuuden toive on myös muuttunut 
lihaksi.

Reijo Oraksen äänessä on jotain 
jäljittelemätöntä tunnetta, kun hän 
sanoo elämänsä suunnan muuttuneen 
täysin 21.10. vuonna 1992. Muistissa 
on jopa tarkka kellonaika, se on 19.01.

- Avasin sinä päivänä Tampereen Hä-
meenpuiston ja Kauppakadun kulmassa 
sijainneeseen Tuulensuun taloon taide-
gallerian, jonka avajaisiin tuli vieraita 
myös talon yläkerrassa toimineesta tai-
dekoulusta. Yksi heistä oli ihastuttava 
vaalea neitokainen, josta tuli sittemmin 
vaimoni, kertaa Oras.

Kyseinen neitokainen, Turussa synty-
nyt taidemaalari Johanna Oras on mie-
hensä mukaan joskus sanonut, ettei pari 
olisi koskaan edes tavannut, ellei hän 
olisi ollut aktiivinen. Reijo Oras kuittaa 
vaimonsa väitteen leveästi hymyillen.

-Olemme olleet naimisissa 27 vuotta 
ja tyttäremme Olivia on nyt 22-vuotias. 
Meidän tapauksessamme ikäero ei ole 
koskaan ollut esteenä todelliselle rak-
kaudelle, Reijo Oras vakuuttaa.

Orakset asuvat vakinaisesti Varsinais-
Suomessa pienessä Koski Tl:n kunnas-
sa, mutta heillä on asunnot Sääksjärven 
rannalla Kokemäellä, historiallisessa 
Tuunalan kartanossa Savonlinnan Pun-
kaharjulla sekä eteläranskalaisessa Cag-
nes-sur-Merin kaupungissa. Pikkutar-
koista asetelmistaan ja nykyisin myös 
maisemamaalauksistaan tunnettu Johan-
na Oras tekee töitä yleensä joko Koke-
mäen tai Ranskan ateljeessaan ja Pun-
kaharjun kartano puolestaan tunnetaan 
hänen nimeään kantavana taidekartano-
na.

Olivia-tyttären lisäksi Reijo Oraksella 
on kolme elossa olevaa lasta edellises-
tä avioliitostaan. Hänen kuudesta lap-
senlapsestaankin kaksi on jo nukkunut 
ikuiseen uneen, toinen päiväkodissa ta-
pahtuneen onnettomuuden ja toinen au-
to-onnettomuuden seurauksena.

- Minulle yhä jatkuva aktiivinen työn-
teko on keino selvitä vaikeimpienkin ai-
kojen yli. Olen joskus sanonut Johan-
nalle, että en varmaan lopeta töitä ennen 
kuin suntio ne joskus lopettaa, Oras va-
kavoituu.

Köyhästä kodista maailmalle pon-
nistanut taidekauppias Reijo Oras 
muistaa nauttineensa Huovinrin-
teen uuden ja siistin varuskunnan 
ilmapiiristä. Varusmieskersantiksi 
ylennetylle nuorukaiselle tarjottiin 
myös mahdollisuutta jäädä Puolus-
tusvoimien palvelukseen 
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Historiallisen kerhotalon uudistukset 
lupaavat sille monipuolisempaa 
tulevaisuutta Teksti: Lenni Uusipaikka

Huovinrinteen kerhorakennus valmis-
tui vuonna 1966, josta lähtien kiin-
teistöä ovat isännöineet ammattisoti-
laiden perustamat yhdistykset. Turusta 
Säkylään muuttaneiden upseereiden 
perustama Säkylän varuskunnan up-
seerikerho muutti nimensä Huovin-
rinteen upseerikerho ry:ksi vuonna 
1968, on toiminut tiloissa siitä lähtien 
ja jatkaa edelleen, nyt vuokralaisena. 

Rakennuksen toisessa päädyssä 
ovat toimineet prikaatin aliupsee-
rikunnan vuonna 1963 perustama 

Huovinrinteen aliupseerit ry, sittem-
min Huovinrinteen toimiupseerit ry, 
jonka seuraaja Huovinrinteen päällystö 
ry lopetti kerhotoimintansa kiinteistös-
sä kesällä 2016.
Viiden vuoden takaisten muutosten 
taustalla olivat puolustusvoimien sääs-
tötoimenpiteet, joiden johdosta varus-
kuntien henkilöstökerhojen vuokra-
sopimukset irtisanottiin. Suurimmalla 
osalla varuskuntapaikkakunnista pää-
tös merkitsi kerhotoimintojen päät-
tymistä. Huovinrinteen upseerikerho 
ry kuitenkin neuvotteli vielä Senaatti-
kiinteistöjen kanssa vuokrasopimuk-
sen, joka pelasti toiminnan jatkuvuu-
den. Tämä vaihe päättyi lyhyeen, koska 
Senaatti halusi myydä tappiota tuotta-
van kiinteistönsä.

Kerhorakennuksen purku 
liippasi läheltä
Etuosto-oikeuttaan käyttäen Säkylän 
kunta pelasti rakennuksen mahdolli-
selta purkamispäätökseltä päättäes-
sään ostaa Senaatti-kiinteistöiltä vuon-
na 2018 tuon 1,3 hehtaarin suuruisen 
määräalan, jolla sijaitsee varuskunnan 
käytössä ollut kerhorakennus. Samassa 
yhteydessä suunniteltiin kerhosäätiön 
perustamista prikaatikenraali (evp) Olli 
Nepposen toimiessa puuhamiehenä. 
Neuvottelujen tuloksena Säkylän kun-
ta, Porin prikaatin tukisäätiö sr, Porin 
prikaatin kilta ry, Porin reserviupseeri-
kerho ry ja Varsinais-Suomen maakun-
tasäätiö sr sekä Esko Eela, Olli Neppo-
nen, Simo Palokangas ja Ravo Sarmet 
perustivat Huovinrinteen kerhosäätiön 
31.8.2018.
Säätiön tarkoituksena on edistää ker-
hoperinteen säilymistä Säkylän Huo-

Kuva: Lenni Uusipaikka
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vinrinteellä sekä tukea Porin prikaatin 
ja maanpuolustusjärjestöjen toimintaa 
erityisesti Varsinais-Suomen ja Sata-
kunnan alueella sekä edistää maanpuo-
lustustahdon ylläpitoa ja kehittämistä. 
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpi-
tämällä Huovinrinteen kerhokiinteis-
töä sekä tukemalla taloudellisesti ja 
muilla tavoin sen puitteissa ylläpidet-
tävää toimintaa. Säkylän kunta lah-
joitti ostamansa kiinteistön säätiölle 
tammikuussa 2019. 
Kerhosäätiön perustama Huovinrinteen 
kerhoyhtiö Oy hoitaa osaltaan kiinteis-
töön liittyvää operatiivista toimintaa ja 
on allekirjoittanut tilojen vuokrasopi-
mukset Huovinrinteen upseerikerhon 
ja Porin prikaatin perinneyhdistyksen 
kanssa. Yhdistykset hoitavat itsenäi-
sesti tilojensa varaukset, tilaisuuksien 
järjestelyt ja tarjoilut. Upseerikerhon 
osalta kerhon emäntä hoitaa asiaa. Up-
seerikerho hallinnoi ja vuokraa myös 
kiinteistöllä olevia autojen lämmitys-
tolppia.

Ruokailumahdollisuuksia ja 
Porilaismuseon uusi koti
Upseerikerhon tilat toimivat tätä nykyä 
myös tilausravintolana. Sijaintinsa sekä 

historiansa vuoksi ravintolan tärkeim-
piä asiakkaita onkin ymmärrettävästi 
Porin prikaati, joka ostaa ympäri vuo-
den palveluita erilaisiin tilaisuuksiin, 
pieniin sekä isoihin. Kerholta löytyvät 
kokoushuone, perinnehuone sekä iso 
sali tarjoavat upeat puitteet monenlai-
sille kohderyhmille niin kokouskah-
veihin, seisoviin pöytiin kuin myös a 
la carte -annoksiin. Vaikka vieressä si-
jaitseva Porin prikaati onkin ravintolan 
merkittävimpiä asiakkaita, on myös yk-
sityisillä ihmisillä mahdollisuus ostaa 
palveluita esimerkiksi erilaisten juhli-
en järjestämistä varten. Viimeisimpä-
nä lisäyksenä ravintolaan hankittu piz-
zauuni on mahdollistanut esimerkiksi 
kaikille avoinna olevien “pizzapäivien” 
järjestämisen, joiden tähänastinen suo-
sio on ollut erinomainen. 
Entisen Päällystökerhon tilat kerhora-
kennuksen kaakkoispäädystä vuokrat-
tiin Porin prikaatin perinneyhdistyk-
selle vuonna 2019.  Ennen uudelleen 
käyttöönottoa tiloja remontoitiin uusia 
käyttötarkoituksia varten. Muun muas-
sa vanha baaritiski sai lähteä ja uusien 
esittelytilojen sekä alakerran varastoti-
lojen seiniä ja lattioita maalattiin. Uu-
sittuihin tiloihin paikkansa löysi Porin 
prikaatin museo eli Porilaismuseo. Se 

sijaitsi aikaisemmin entisen varuskun-
tasairaalan alakerrassa. Rakennuksen 
saatua purkutuomion vuonna 2012 oli 
kaikki materiaali pakattava ja siirret-
tävä evakkoon. Vasta seitsemän vuot-
ta myöhemmin museoesineet näkivät 
uudestaan päivänvalon niiden saadessa 
uuden kodin kerholta. 

Koronapandemia vaikutti 
merkittävästi kerhotalon 
toimintaan
Kuten kaikkialla muuallakin myös 
Huovinrinteen kerhokiinteistössä ko-
ronapandemian vaikutukset ovat olleet 
erittäin näkyviä. Upseerikerhon tiloissa 
toimivalle ravintolalle rajoitukset ovat 
olleet erityisen tiukkoja. Kaikkien iso-
jen tapahtumien peruuntuminen sitten 
edellisvuoden maaliskuun on vähentä-
nyt ruokailijoiden määrää runsaasti. Pa-
himpina hetkinä pienienkään ryhmien 
ruokailut tai kokoontumiset eivät ole 
olleet mahdollisia, mutta käyttöön otet-
tu noutoruoka oli tällöinkin vaihtoehto. 
Rajoitukset ovat nyt kuitenkin löysty-
neet kevään myötä, joten ravintolan 
tulevaisuus näyttää valoisalta. Porilais-
museon puolella kävijämääriä on jou-
duttu rajoittamaan, ja näyttelyraken-

Kuva: Joel Niehaus
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taminen on ollut pysähdyksissä viime 
vuoden keväästä lähtien.
Pysähdyksissä olleesta Porilaismuseon 
näyttelyrakentamisesta ehdittiin to-
teuttaa yksi kolmasosa. Tämän hetki-
sen arvion mukaan rakentaminen saa-
taisiin päätökseen vuoden 2022 kesään 
mennessä.  Museon suunnitelmana on 
tällä hetkellä jatkaa kerhon tiloissa pit-
källe tulevaisuuteen esitellen tuleville 
varusmiessukupolville, henkilökunnal-
le sekä ympäröivälle yhteiskunnalle jo 
lähes 400 vuoden Porilais-historiaa ja 
perinteitä. 
Vallitseva pandemia on vaikuttanut 
myös kerhosäätiön nimeämän val-
tuuskunnan koolle kutsumiseen. Val-
tuuskuntaan on nimetty 13 jäsentä 
edustaen säätiön tarkoitusta tukevia 
organisaatioita, yhteisöjä ja säätiöitä. 

Viime vuodelle suunnitellut kokoontu-
miset jouduttiin perumaan kokonaan. 
Seuraavan kokoontumisen olisi mää-
rä tapahtua kesäkuussa 2021 säätiön 
vuosikokoukseen liittyen, jos tilanne 
silloin on suotuisa isomman ryhmän 
koolle kutsumiseksi.

Kerholla jo katse kohti 
tulevaisuutta
Kerhosäätiöllä ja -yhtiöllä on erinomai-
sesti toimivat suhteet nykyisiin vuok-
ralaisiinsa. Toivomuksena on, että ker-
hosta muodostuisi tulevien vuosien 
aikana entistä enemmän kaikille va-
ruskunnassa työskenteleville yhteinen 
illanviettopaikka, jossa järjestettäisiin 
myös tapahtumia eri kohderyhmille 
ympäri vuoden. Ympäröivän yhteis-
kunnan yritykset, yhteisöt ja yksityis-
henkilöt ovat enemmän kuin tervetul-
leita järjestämään kokouksiaan ja muita 
tilaisuuksia kerholla ja siten tukemaan 
kerhon toimintaa, jotta myös kiinteis-
tön tulevaisuus pysyisi turvattuna. 
Kerhorakennus lähestyy 50 vuoden 
ikää, joten välttämätön peruskorjaus 
lähestyy vääjäämättä. Vuosien varrella 
kohdetta on saneerattu, mutta erityi-
sesti LVI-tekniikka on uusimisen tar-
peessa. Suuriin korjauksiin säätiöllä ei 
tällä hetkellä ole varoja. Niinpä säätiö 
on pyytänyt testamenttilahjoituksia 
Porilaisessa. Yleishyödyllisenä yhdis-
tyksenä säätiön ei tarvitse maksaa tes-
tamenttilahjoituksesta perintöveroa. 
Toistaiseksi näkyvimpänä muutoksena 
on tehty rakennuksen lähiympäristös-
sä maisemanhoidollinen puiden kaa-
to, jolla vähennettiin neulasten mää-
rää katolla ja kattoviemäreissä. Samalla 
rakennuksen sisätiloista saatiin paljon 
valoisammat.
Kerhosäätiö näkee myös tulevaisuu-
den valoisana. Hallitus on hyväksynyt 
säätiön visioksi vuoteen 2035 mennes-
sä: ”Huovinrinteen kerhotalo on Pori-
laisten marssin tavoin kansallisesti ai-
nutlaatuinen, tunnettu ja tunnustettu. 
Kerho on vakavarainen kerhoravinto-
lamuseo, jossa prikaatin perinnema-
teriaali ja esineistö, menneisyys, tämä 
hetki ja tulevaisuus kietoutuvat perus-
kunnostetussa kerhorakennuksessa ja 
sen miljöössä saumattomasti toisiinsa 
muodostaen harmonisen kokonaisuu-
den.” Ensimmäisenä askeleena säätiö 
pyrkii saavuttamaan vakavaraisuuden 
ja tunnettuuden seuraavien 3–4 vuo-
den aikana.

Porilaismuseo on korona-aikana 
ollut rajoitetusti avoinna esim. 
varusmiesryhmille. Yhteiskunnan 
avautuessa museo  tulee toivot-
tamaan vierailijat jälleen turustu-
maan Porilaishistoriaan
Kuva: Lenni Uusipaikka.
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Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä - www.kankaanpaa.fi

Kuva: Juha Levonen

Palveluita ja asumisen laatua

TEHDÄÄN YHDESSÄ PAREMPI 
PAIKKA ELÄÄ.

Turvaa kaluston 
koko elinjaksolle.

millog.fi

Millog ylläpitää maa- ja 
merivoimien kalustoja sekä 

ilmavoimien valvonta-
järjestelmiä niin normaali- 

kuin poikkeusoloissa. 



Puolustusjärjestelmämme perustuu 
yleiseen asevelvollisuuteen, jonka 
näkyvin osa on varusmiespalvelus. 

Varusmiespalveluksessa olevat käsittä-
vät kuitenkin vain pienen osan maam-
me sotilaallisesta puolustuskyvystä. 
Valtaosa puolustuskyvystä rakentuu re-
serviläisistä ja heistä muodostettavista 
joukoista. Voidaankin todeta, että Puo-
lustusvoimiemme kriisin aikainen suo-
rituskyky on yhtä kuin reserviläisistä 
muodostettujen joukkojen suoritusky-
ky. Jotta suorituskyky säilyy, tulee re-
serviläisiä myös kouluttaa. Varusmies- 
ja reserviläiskoulutus muodostavatkin 
kokonaisuuden, jossa molemmat ovat 
lopputuloksen kannalta tärkeitä. Re-
servin koulutuksen merkitystä poh-
dittaessa on tarkastelu syytä aloittaa 
itsenäisen Suomen ensimmäisistä vuo-
sikymmenistä.

Reserviläisten koulutus itsenäi-
syyden alkutaipaleella

Perusteet reserviläisten koulutuksel-
le määrätään asevelvollisuuslaissa. It-
senäisen Suomen ensimmäinen ase-
velvollisuuslaki vahvistettiin vuonna 
1922. Ensimmäiset kertausharjoituk-
set järjestettiin vuonna 1925, jolloin 
harjoituksiin osallistui 480 reservinup-
seeria. Vuosien 1925-1932 välisenä ai-
kana koulutettiin ainoastaan reservissä 
olevia upseereita ja aliupseereita. Har-
joitusten tavoitteet olivat upseereiden 
osalta uusien välineiden kouluttami-
nen, taktisen ymmärryksen kehittämi-
nen ja joukkueenjohtajan pätevyyden 
omaksuminen. Aliupseereiden osalta 
tavoitteena oli kasvattaa ryhmän itse-
näisiä johtajia.

Tavoitteiden toteutumisessa oli muu-
tamia haasteita. Harjoituksia ei toteu-
tettu suunnitelluissa joukkokokonai-
suuksissa, vaan esimerkiksi aliupseerit 
koottiin erillisiin reserviharjoituspatal-
jooniin. Keskitetystä kertausharjoitus-
rakenteesta johtuen harjoituksiin ei 
saatu tarpeeksi kouluttajia. Oli enem-
mänkin sääntö kuin poikkeus, että yksi 
kouluttaja koulutti jopa 60–80 miehen 
vahvuisia joukkueita. Harjoitukset oli-
vat kestoltaan 30–40 vuorokautta ja 
järjestettiin pääsääntöisesti kesäaikana. 
Mahdollisesti näistä syistä poistuma oli 
suuri. Esimerkiksi vuoden 1931 harjoi-
tuksiin kutsuttiin 440 upseeria, joista 
harjoituksiin osallistui 258. Poistuma 
oli siis hieman yli 40%.

Kertausharjoitusten lisäksi suojelus-
kuntapiirit tarjosivat koulutusta reser-
viläisille. Varsinkin miehistön osalta, 
joille ei järjestetty kertausharjoituksia, 
annettu koulutus oli merkittävä. Osal-
listujamäärät nousivat jyrkästi. Vuon-
na 1924 koulutukseen osallistui 4500 
reserviläistä, mutta vuonna 1930 jo 
35000 reserviläistä. 

Vuonna 1932 aluejärjestelmään siir-
tymisen myötä myös reservin har-
joitusrakenne uudistui. Merkittävin 
muutos vuosien 1935–1939 kertaushar-
joitussyklissä oli monipuolinen, jouk-
kojen ja esikuntien kouluttamiseen 
pyrkivä koulutusjärjestelmä. Koulutus-
järjestelmään sisältyi myös erikoishen-
kilöstön tehtäväkohtaisia kertaushar-
joituskursseja. Harjoitusten laadukasta 
koulutusta vaikeutti edelleen niin kou-
luttaja kuin materiaalipulakin. Esimer-
kiksi riittämätön majoituskapasiteetti 
esti useimpien harjoitusten pitämisen 
talviaikana.

Reservin koulutuksen merkitys

Kranaatinheitinkomppanian kertausharjoitus 2020.
Kuva: Erik Stenström

Konekivääriammunta käynnissä Niinisalon kertausharjoituskes-
kuksessa. 1934. Kuva: Museovirasto

Teksti: Kapteeni Erik Stenström
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Kaikkiaan vuosien 1935–1939 aikana 
koulutettiin noin 180000 reserviläistä. 
Luku on noin 60% 27.12.1939 palveluk-
sessa olleista. Kertausharjoitukset oli-
vatkin merkittävä osa talvisodan yhte-
näisen kenttäarmeijan muodostamista.

Reserviläisten koulutus nykyään
Nykyäänkin reservin kouluttami-

sella tähdätään uusien välineiden op-
pimiseen, taidollisen ajattelun kehit-
tämiseen sekä joukon suorituskyvyn, 
kiinteyden ja hengen parantamiseen. 
Reservin koulutus muodostuu kertaus- 
ja vapaaehtoisista harjoituksista. Kaik-
kiaan Puolustusvoimien järjestämään 
koulutukseen osallistui esimerkiksi 
vuonna 2019 noin 22000 reserviläistä.

Vapaaehtoisen koulutuksen järjestä-
misessä Puolustusvoimien keskeisenä 
kumppanina toimii Maanpuolustus-
koulutusyhdistys (MPK). Vapaaehtoi-
nen koulutus voidaan jakaa kahteen 
osaan. Joukko-osastojen järjestämään 
vapaaehtoisuuteen perustuvaan harjoi-
tustoimintaan, joka täydentää normaa-
lia kertausharjoitustoimintaa ja MPK:n 
järjestämään sotilaallisen valmiuden 
koulutukseen. Puolustusvoimat valvoo 
MPK:n koulutustoimintaa sekä tukee 
harjoituksia.

Vuonna 2020 pelkästään Lounais-
Suomen maanpuolustuspiirissä järjes-
tettiin 87 kurssia, joihin osallistui noin 
2400 koulutettavaa. Luvuissa on huo-
mioitava koulutustoiminnan keskeytys 
12.3.–31.7.2020. Normaalioloissa ta-
voittavuus oli esimerkiksi vuonna 2018 
valtakunnallisesti noin 51000 osallistu-
jaa. 

Kuten kertausharjoitusten myös va-
paaehtoisten harjoitusten juuret löy-
tyvät 1930-luvulta. Elokuussa 1939 
järjestettyyn armeijakunnan sotahar-
joitukseen liittyen 9.7.1939 radios-
sa luettiin silloisen sotaväen päällikön 
kenraaliluutnantti Hugo Östermanin 
tiedotus. Tiedotuksessa ilmoitettiin ha-
lukkaiden mahdollisuudesta osallistua 
harjoitukseen. Tiedotteen lopputulok-
sena 279 reservin upseeria ja aliupsee-
ria ilmoittautui vapaaehtoisena harjoi-
tukseen. 

Reserviläisten kouluttaminen niin 
vapaaehtoinen kuin käskettykin koor-
dinoidaan toinen toistaan palvelevaksi 
kokonaisuudeksi. Aluetoimistot tarkas-
televat reservin koulutusta koko alu-

Reserviläiset ampumassa vapaaehtoisessa harjoituksessa 2020.
Kuva: Pasi Lindroos.

eensa näkökulmasta. Asevelvollisten 
asioiden hoidosta vastaavana aluetoi-
mistot toimivat merkittävänä linkkinä 
reservin harjoituksiin liittyen. 

Reservin koulutus on kokonaisuus, 
joka palvelee kasvavan sotilaallisen 
valmiuden lisäksi, jokaista koulutuk-
seen osallistujaa. Parhaimmillaan re-
servin harjoitus kasvattaa osallistujan 
kipinää kehittää omia sotilaallisia tie-
toja ja taitoja. Kantahenkilökunnalle 
kertausharjoitukset ovat alusta alkaen 
olleet erinomainen tilaisuus harjaan-
tua suurehkojen joukkojen käsittelyyn. 
Varsinkin sijoitettujen henkilöiden 
osallistuminen joukkonsa kertaushar-
joituksiin on lisännyt sekä johtajan val-
miuksia että joukon kiinteyttä.

Miten reserviläiset kokeva kertaus-
harjoitukset. Erään vuonna 2020 Porin 
prikaatissa järjestetyn kertausharjoi-
tuksen palautteen perusteella reserviläi-
set arvioivat harjoitusta asteikolla 1–5 
seuraavasti: Maanpuolustustahto 4,5, 
ME-henki 4,8, Usko omaan joukkoon 
4,8 Henkilökohtainen motivaatio 4,7. 
Jos edellä mainittuja tuloksia peilataan 
tavoitteisiin ja historian osoittamiin ko-
kemuksiin, on reservin koulutus taito-
jen, tietojen ja yhteishengen kasvatta-
jana perusteltu.

Reserviläisiä Niinisalon kertaushar-
joituskeskuksen päärakennuksen 
edessä. 1934. Kuva: Museovirasto
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Toimikauteni varusmiestoimikunnan puheenjoh-
tajana alkaa olla ohi ja se aina niin kaukainen 
tj0 häämöttääkin enää vain muutaman viikon 

päässä. Kaksi viimeistä toimikautta ovat olleet hyvin 
erilaisia verrattuna aiempiin. Varusmiestoimikunta 
on joutunut kamppailemaan jatkuvasti tiukentuvien 
COVID-pandemista aiheutuvien rajoitusten kanssa. 
Tämä on haastanut toimiston väkeä adaptoitumaan 
tilanteeseen ja on myös muokannut varusmiestoimi-
kunnan roolia siitä, mitä se on ollut silloin, kun esi-
merkiksi juuri sinä, lukija, olet varusmiespalveluksen 
käynyt. 
Varusmiestoimikunnan toiminta on pandemian ete-
nemisen myötä mukauttanut toimintaansa. Kokoon-
tumisrajoitusten vuoksi siirryttiin kauemmas ta-
pahtumien järjestämisestä ja on panostettu pääosin 
varuskunnan ulkoilu- ja liikuntapalveluiden moni-
puolisuuteen sekä yksiköiden sisäiseen viihtyvyyteen 
kalustohankintojen muodossa. Tapahtumabudjetin 
käyttämättä jääneiden varojen ansiosta on ollut mah-
dollista rakentaa varuskunnan alueelle rantalentopal-
lokenttä ja jo olemassa olevaa frisbeegolfkenttää pys-
tyttiin laajentamaan yhteistyössä kuntotalon kanssa. 
  

Hiljaisuus varuskunnassa
Porin prikaatin varusmiehet ovat eläneet poikkeuk-
sellisen raskasta aikaa, kun vapaa-ajan tapahtumien 
järjestäminen keskeytettiin ja rajoitukset vaikuttivat 
varusmiesten väliseen kanssakäymiseen rankalla kä-
dellä. Sotilaskoti ja kuntotalo sulkivat ovensa, vierai-
lu oli mahdollista vain yhtenä päivänä viikossa. On 
tarvittu poikkeuksellisia ratkaisuja poikkeuksellisissa 
oloissa. 

   
Toimikunnan puheenjohtajana suuri osa toimikau-
desta on ollut ratkaisujen etsimistä rajoitusten tuo-
miin ongelmiin. Onneksi Porin prikaatin henkilöstö 
on ollut aktiivisesti tekemässä yhteistyötä varusmies-
toimikunnan kanssa ja on mahdollistanut varusmies-
ten edunvalvontaa ja hyvinvointia edistävää toimintaa 
myös erittäin tiukkojen rajoitusten kanssa. Erityis-
maininta kuuluu Sotilaskodille ja Porin prikaatin lii-
kunta-alalle. Näiden toimijoiden ansiosta varusmie-
hille on pystytty tarjoamaan palveluita ja vapaa-ajan 
toimintaa. Sotilaskoti on toiminut sähköpostitse ja on 
kyennyt tarjoamaan palveluitaan karanteenissa olevil-
le. Yhteistyössä liikunta-alan kanssa on mahdollistet-
tu monipuoliset liikuntamahdollisuudet vapaa-ajalla 
frisbeegolfista fatbikeihin. 

Teksti: VMTK:n puheenjohtaja,
alikersantti Mikko-Juhani Kuittinen
Kuva: Tuomas Ristiluoma

Varusmiestoimikunta 
pandemian keskellä

Antoisa ja opettavainen palvelus
Kokonaisuutena varusmiestoimikunta on ollut ainut-
laatuinen tilaisuus oppia ja kokea uutta Puolustus-
voimien kokoisessa organisaatiossa vaikuttamisesta. 
Olen saanut olla vuorovaikutuksessa yritysten, prikaa-
tin johtajien sekä ennen kaikkea muiden upeiden va-
rusmiesten kanssa. On ollut hienoa nähdä erityisesti 
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suosion kasva-
van ja on ollut kunnia tehdä töitä kunnianhimoisten 
ja motivoituneiden vapaaehtoisten asepalvelijoiden 
kanssa. Tällaista maanpuolustushenkeä todella kaiva-
taan.   
Puolessa vuodessa, jonka olen tässä toimistossa saanut 
viettää, olen oppinut organisoimaan, priorisoimaan ja 
optimoimaan suurten joukkojen edunvalvontaa. Täl-
laiset taidot yhdistettynä aliupseerikurssilla opittuun 
johtajuuteen ja johtamisen psykologiaan luovat ko-
konaisuuden, jota on vaikea löytää mistään muualta 
tässä iässä. Olen kiitollinen alaisilleni ja yhteistyö-
kumppaneille jotka ovat tarjonneet minulle tämän 
mahdollisuuden vaikuttaa kanssani palvelevien ar-
keen ja hyvinvointiin. Tämä työ on arvokasta ja vai-
kuttaa meihin jokaiseen tavalla tai toisella. Nyt on to-
sin aika antaa seuraajani jatkaa siitä, mihin itselläni ei 
aika enää riittänyt. 
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Yli 170
koulutusvaihtoehtoa, 
syksyllä tarjolla jopa

1500 
aloituspaikkaa tekniikan 
alan koulutuksiin!

www.turku.�/
opiskelijakaupunki 

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

TALOUSHALLINNON PALVELUJA TARJOAA

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.

 

BONUS ON
PUHELIMESSA

S-mobiiilista näet 
bonustilanteesi, lähim- 

mät bonustoimipaikat, 
sähköiset kassa- ja 

takuukuitit sekä  ajan-
kohtaiset Edut ja vinkit.
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Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry.

Sotilaskotitoiminta on vapaaehtoista työtä va-
rusmiesten hyväksi. Sitä on tehty jo sata vuot-
ta samalla asenteella – hymyllä ja sydämellä!

Arvomme ovat vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys, 
osaaminen ja itsensä kehittäminen, luotetta-
vuus, iloisuus ja palvelualttius.

Vapaaehtoisessa sotilaskotityössä jokaisen 
taitoja tarvitaan, ja kaikilla on mahdollisuus 
osallistua toiminnan kehittämiseen. Se on har-
rastus, joka sopii kaiken ikäisille naisille ja mie-
hille! Jäsenenä voit valita toimitko sotilaskodin 
linjastossa, kirjastossa tai liikkuvassa sotilasko-
dissa eli maastokeikoilla. Yhdistys järjestää jä-
senilleen erilaisia koulutuksia, kuten hygienia-, 
ensiapu- ja kenttäleipomokoulutuksia. Joka 
kuukausi järjestetään mukavia sisartapahtu-
mia ja retkiä, missä tavataan muita jäseniä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:
sakylan.sotilaskoti@sotku.fi tai yhteydenotto-
lomakkeen kautta osoitteesta: www.sotku.fi

Aloittaisitko syksyllä 
uuden harrastuksen?

Toimittanut: Jenni Tanski, lähteet www.sotilaskotiliitto.fi 
ja www.sotku.fi 
Kuvat: Henna Ryömä ja yhdistyksen Facebook-sivut
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K
un ujo ylioppilaspoika 
kesäkuussa 1980 käänsi 
lapsuudenkotinsa pihalla 
Loimaalla taivaansinisen 
kuplavolkkarinsa kaare-

van keulan kohti Porin prikaatia, 
ei hänelle olisi tullut pieneen mie-
leenkään, että korkeintaan 11 kuu-
kauden reissun sijaan edessä olisikin 
elämänmittainen matka sotilaana. Tai 
että kirjailija Tuula-Liina Variksen ta-
voin hän tulisi vielä kiittämään lukio-
aikaiselta äidinkielenopettajaltaan Lip-
po Lahdelta ammentamiaan oppeja 
suomen kielestä ja kirjoittamisesta. Pu-
humattakaan siitä, että edessä olisivat 
myös vuoden reissut kriisinhallintateh-
tävissä Lähi-idässä ja Afrikassa – ja pal-
jon, paljon muuta. 

Alokasaika yliluutnantti Vesa Keski-
sen johtamassa 1. Jääkärikomppanias-
sa oli vauhdikasta, mistä todistuksena 
oli teräskypärän nahkaisen hikinau-
han jättämä keltainen rantti hiuspeh-
koon. Meidän nuorten poikien lisäk-
si alokkaina oli valmiita lääkäreitä ja 
hammaslääkäreitä, jotka myöhemmin 
jatkoivat palvelustaan Lahdessa lääkin-
tä-RUK:ssa. Porin Ässien kiekkolupa-
ukset Arto Javanainen ja Jari Härkälä 
häipyivät jo iltapäivän lopulla harjoi-
tuksiin tai peleihin kateelliset katseet 
selässään. Yliluutnantti Markku Hei-
nonen sekä ylikersantit Jorma ”Jop-
pe” Laitinen ja Jukka Pietilä toimivat 

joukkueenjohtajina, ja kessuna hää-
räili Markku Laimi. Jo edesmenneen, 
”Lämäri-Laitisenakin” tunnetun Jopen 
kanssa palvelimme myöhemmin soti-
laspoliisitehtävissä samoissa yksiköis-
sä ja meistä tuli läheiset ystävät, vaikka 
alku ei ollut kovin lupaava. Alokasaika-
na Joppe johti viivytysharjoitusta. Mi-
nulla oli olevinaan nuha, ja rohkenin 
kysyä häneltä, voisinko päästä johon-
kin vähemmän rasittavaan tehtävään. 
Jopella oli valmiit rohdot vaivaani: ”Lai-
tetaanpa teidät sinne kärkeen, vastaan-
ottopesäkkeeseen, koska siellä se räkä 
vasta lentää”. Niin lensi ja tautikin talt-
tui. Jorma oli tosi sotilas ja iso persoo-
na - R.I.P.

”Eihän teistä mitään ryhmänjohtajaa 
tule”, murahti RAuK:n vääpeli, hiljat-
tain edesmennyt sotilasmestari evp. ja 
armoitettu savenvalaja Sakari Äimä-
nen. Tukiasekoulutuksessa olin sant-
sarin juoksutuksessa kaatunut kevyen 
kranaatinheittimen putki sylissäni ja 
ranne kipsattuna ilmoittauduin vääpe-
lille. Onnekseni sain jatkaa kurssin lop-
puun, ja tulin sijoitetuksi ryhmänjohta-
jaksi kapteeni Jaakko Sällin johtamaan 

ja ylivääpeli Pentti Suvitien vää-
pelöimään Huoltokomppaniaan. 
Monet varusmiesaikaiset onnis-
tumisen ja erehdyksen kokemuk-
set sekä niistä saatu suora palaute 
kasvattivat itseluottamusta ja sai-
vat minut ajattelemaan sotilasuraa 
ammattina. Sain kersanttiylennyk-
sen ensimmäisten joukossa, ja ko-
tiuttamistilaisuudessa tulin palki-
tuksi Porin prikaatin standaarilla. 
Heinäkuun alussa 1981 astuinkin 
tomerana va. kersantin pestiin 2. 
Jääkärikomppaniaan, jossa palve-
livat mm. luutnantti, sittemmin 
Maavoimien komentajana toiminut 
kenraaliluutnantti evp. Seppo Toi-
vonen ja kersanttina lukioaikainen 
luokkatoverini ja ystäväni, nykyi-
nen kapteeni ja oikeusupseeri evp. 

Jouni Mäentaus.
Puolustusvoimat on lukemattomien 

ja kiehtovien vaihtoehtojen työpaikka. 
Rajoina ovat ainoastaan halu koulut-
tautua ja omaksua uusia asioita. Omalla 
kohdallani ura kulki alokaskouluttajas-
ta ensin sotilaspoliisitehtäviin ja edel-
leen Porin prikaatin tiedottajaksi sekä 
Porilainen-lehden toimitussihteeriksi 
16 vuoden ajaksi – kiitos Lippo opeis-
tasi, niille oli käyttöä. Pääsin arvostet-
tujen edeltäjieni, sotilasmestari Into 
Hembergin, luutnantti Leo Sääsken, 
kapteeni Ilkka Voutilaisen ja kaptee-
ni Jarmo Metsänrannan saappaan-
jäljissä kertomaan Porin prikaatin ja 
puolustusvoimien arjesta sekä valitet-
tavasti myös suruviesteistä. Sotilasura-
ni vaikein tehtävä koitti lauantaina 3. 
joulukuuta 2005. Edellisenä päivänä 
prikaatissa palvellut varusmies oli me-
nehtynyt Rovajärvellä tapahtuneessa 
onnettomuudessa. Prikaatin johtoon 
oli vain kuukautta aiemmin astunut sa-
nojensa mittainen ja arvostettu upseeri, 
eversti (kenraaliluutnantti evp.) Mark-
ku Nikkilä, joka onnettomuudesta 

Alokkaan nuha jäi 
vastaanottopesäkkeeseen 
ja iso osa sydämestä 
Huovinrinteelle

Minä ja Porin prikaati
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In memoriam

Kiltaveli Jouko Rajala menehtyi 
Raumalla 17.2. 94-vuotiaana. Hä-
net tunnettiin kiltamme puheen-

johtajana vuosina 1982-1986. Hän oli 
pitkän linjan pankkimies toimien pan-
kinjohtajana muun muassa Kyyjärvel-
lä, Köyliössä, Säkylässä ja Raumalla. 
Vuonna 1986 Jouko jäi eläkkeelle Sata-
kunnan Säästöpankin johtotehtävistä. 
Ura oli hyvin merkittävä ja nousujoh-
teinen, kun ottaa huomioon, että ura 
alkoi kansakoulupohjalta maamieskou-
lusta. Kiltaan ja Porin Prikaatiin Jouko 
tutustui ensimmäisen Säkylän Varus-
kunnan päällikön Kalervo Kuuselan 
aikana. Häneen teki vaikutuksen pri-
kaatin tuloparaati elokuussa 1963, kun 
Kuusela johti pataljoonansa mahtipon-
tisesti ohimarssiin Säkylän keskustas-
sa ja paraatin otti vastaan divisioonan 
komentaja Adolf Ehrnrooth. Jouko oli 
silloin Säkylän säästöpankin toimitus-
johtaja. 

Yhteistyössä Kuuselan kanssa, Joukon 
toimesta rakennettiin Huovinrinteel-
le tilat kaupalle, pankille, parturille ja 
kemikaliolle nykyisen prikaatin esi-
kunnan alapuolelle. Varuskunnan väki 
suuntasi palkkansa säästöpankkiin ja 
ostoskeskus palveli asukkaita kiitettä-
västi. Palvelut olivat lähellä ja väki oli 
tyytyväistä. Koska Säkylän Säästöpan-
kissa asiakaskunta lisääntyi merkit-
tävästi, niin säästöpankkipiireissä ih-
meteltiin Joukon kykyjä, kun pankin 
omavaraisuus ja taseet nousivat pys-
tysuoraan ylös, tilanne oli tyypillinen 
win-win tapaus.
Jouko toimikin sitten kiltamme Säky-
län osaston ensimmäisenä puheenjoh-
tajana vuodet 1963-1970.

Uudelleen hän tuli mukaan vuonna 
1982 nyt koko killan puheenjohtajana. 
Perimmäisenä syynä oli, kun komenta-
jat ja kiltaveljet halusivat muutosta kil-
lan johtoon. Joukon aika puheenjohta-
jana olikin sitten railakasta aikaa.
Yritettiin hajauttaa vastuuta alaosas-
toille ja yritettiin ja myös markkinoida 
jäsenyyttä nuorille. Kautensa päättyes-
sä Jouko sanoi, että molemmissa tavoit-
teissa epäonnistuttiin, koska tavoitteet 
olivat olleet liian suuret. Kokonaisuute-
na kilta kuitenkin meni eteenpäin pit-
kin harppauksin, killasta tuli enemmän 
ulospäin suuntautunut ja tunnetumpi. 
Porilainen-lehden taso parani ja jäsen-
määräkin alkoi kohota. Killan nimen-
muutos käynnistettiin Joukon toimes-
ta. Varsinainen sääntömuutos tapahtui 
vasta seuraavan puheenjohtajan aika-
na.
Jouko Rajala oli syntynyt suojeluskun-
tavääpelin poikana Köyliössä ja oli so-
tilasarvoltaan reservin kersantti. Häntä 
jäivät kaipaamaan pitkäaikainen elä-
mänkumppani Eedit ja sisarvainajan 
lapset. Jouko ehti mukaan jatkosodan 
loppuvaiheisiin sotatoimialueella. Sen 
vuoksi hänellä oli oikeus kantaa viral-
lista veteraanitunnusta, vaikka ei itse-
ään varsinaisena sodan veteraanina pi-
tänytkään. Työelämän jälkeen Jouko 
harrasti kolumnien ja runojen kirjoit-
tamista.
Pitkä ikä ja perussairaudet veivät intelli-
gentin ja humaanin kiltaveljen voimat. 
Viimeiset vuodet hän eli hoivakodissa 
ilman huolia tämän maailman menosta.

Kiltaveli Pekka Kinkku

kuultuaan teki selväksi, että hän vastaa 
kaikesta ja että tuolloinen esikuntapääl-
likkö, nykyinen prikaatikenraali evp. 
Mauri Koskela koordinoi käytännön 
toimenpiteitä. Komentaja itse välitti su-
ruviestin menehtyneen varusmiehen 
omaisille, ja samalla sovittiin, että hän 
tulisi käymään tulevana sunnuntaina. 
Kuitenkin jo lauantaina omaiset olivat 
yhteydessä Nikkilään ja pyysivät, voisi-
ko joku ammattisotilas tulla tapaamaan 
heitä. Komentaja soitti ja kysyi, olisi-
ko minulla valmiutta ja mahdollisuus 
kohdata omaiset. Muistan edelleen 
elävästi, miten hiljalleen hämärtyvänä 
joulukuun iltapäivänä menehtyneen 
varusmiehen vanhempien, veljen ja lä-
heisten kanssa itkimme ja surimme hei-
dän menetystään ja hämmästelimme 
ihmiselämän arvaamattomuutta. Syylli-
siä ei haettu, vaikka yleiseen asevelvol-
lisuuteen perustuva puolustuksemme 
olikin vaatinut uhrin, johon sillä rauhan 
aikana ei ole vähäisintäkään oikeutus-
ta. Tapahtuneesta huolimatta kohtaa-
misemme oli lämminhenkinen, ja sen 
myötä syntyneillä ajatuksilla ja oival-
luksilla on sittemmin ollut suuri merki-
tys omassa elämässäni ja valinnoissani.

Tätä kirjoittaessani olen ollut Maa-
voimien reservissä liki 10 vuotta, mutta 
Porin prikaatilla ja ennen kaikkea koh-
taamillani ihmisillä, varusmiehillä ja 
heidän läheisillään, palvelustovereilla ja 
yhteistyökumppaneilla, naisilla ja mie-
hillä, on edelleen oma tärkeä paikkansa 
sydämessäni. Huovinrinteeltä voi kyllä 
lähteä, mutta se ei lähde sinusta. Sopii 
minulle.

Kirjoittaja, kapteeni evp. Matti Vihuri-
la palveli Porin prikaatissa 1980–2011. 
Sittemmin hän kouluttautui johdon 
työnohjaajaksi (CSLE) ja työskentelee 
nykyisin free lance -toimittajana.
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Covid19-viruksen aiheuttama pan-
demia on rankonut harmillisesti 
Porin prikaatin killan toimintaa. 

Killan vuosikokous on jouduttu siirtä-
mään kahteen kertaan vallitsevan ko-
ronapandemian vuoksi. Huovinrinteen 
Upseerikerholla lauantaina 22. touko-
kuuta pidettyyn vuosikokoukseen osal-
listuttiin paikan päällä vain rajoitusten 

sallimissa puitteissa. Läsnä oli parisen 
kymmentä kiltalaista ja saman verran 
osallistui kokoukseen etäyhteyksin. 
Ennen vuosikokousta pidetty killan 
valtuuskunnan kokous vietiin läpi sa-
moin järjestelyin. Perinteinen seppe-
leenlasku Porilaispatsaalle toteutettiin 
ilman yleisöä. Tapahtuman tallenne 
löytyy killan Facebook-sivuilta. 

Virus pysäytti lähes kokonaan alue-
osastojen operatiivisen toiminnan. 
Hallintoa on kuitenkin hoidettu niin 
pääkillassa kuin alueosastoissa. On kut-
suttu ja peruutettu ja ”taas kutsuttu ja 
peruutettu” -tyyliin. Muutamia kokouk-
sia on hoidettu etäyhteyksin ihan on-
nistuneesti, killan hallituksen puheen-
johtajana neljän vuoden ajan toiminut 
Markku Heinonen totesi avatessaan 
vuosikokousta.
Heinonen kiitti alueosastojen puheen-
johtajia sinnikkyydestä korostaen ter-
veysturvallisuutta, jota on pitänyt nou-
dattaa kaikissa toimissa. Jälkikäteen 
voidaan iloita aivan erityisesti siitä, että 
pandemia ei iskenyt vielä vuonna 2019, 
jolloin kilta täytti 60 vuotta. Silloin voi-
tiin viettää normaali juhlavuosi, jonka 
aikana julkaistiin killan 60-vuotishis-
toriakirja, jonka kirjoitti sotatieteiden 
tohtori, eversti evp. Markku Iskani-
us. Hän kirjoitti aiemmin myös Porin 
prikaatin historiakirjan.  Killan histo-
riakirjan kuluista kolmannes katettiin 
erilaisin lahjoitusvaroin. Kirjaa on edel-
leen ostettavissa alueosastojen yhteys-
henkilöiltä. 
Vuoden 2019 tapahtumista Heinonen 
totesi yhtenä merkkitapauksena Tu-
run alueosaston uuden lipun naulaus- 
ja siunaustilaisuuden Heikkilän sotilas-
kodissa. Muista asioista hän nosti esille 
Salon seudun alueosaston 60-vuotisjuh-
lan. Juhlatilaisuutta ei kuitenkaan voitu 
järjestää pandemian takia, mutta osas-
ton 60-vuotishistoriikki runsain kuvi-
tuksin voitiin kuitenkin julkaista. His-
toriikkia on saavilla alueosastolta.  
Heinonen korosti prikaatin ja killan 
yhteisen, neljä kertaa vuodessa ilmes-
tyvän Porilainen -lehden merkitystä 
kaikkina aikoina, mutta aivan erityises-
ti nyt vallitsevassa epidemiatilanteessa. 
Hän vertasi julkaisua ikään kuin napa-
nuoraan, joka pitää jäsenkuntaa kiinni 
killassa toimien tärkeänä informaatio-
kanavana ja kilta-aatteen vaalijana.
Prikaati on edelleen onnistunut Porilai-
nen -lehden toimittamisessa ja saanut 
aikaan korkeatasoisen julkaisun. Kil-
ta on myös menestynyt lehden talou-
den hoitamisessa poikkeuksellisista 
olosuhteista huolimatta. Lehden kus-
tannukset on voitu edelleen kattaa liki 
kokonaan killan hankkimilla ilmoitus-
tuloilla. Suuri kiitos siitä ilmoitusten 
hankkijoille. 
Heinonen korosti yhteistyön merkitys-
tä prikaatin suuntaan. Yhtenä erityi-

”Porilaisuus” yhdistää 
jäsenkuntaa vaikeina 
aikoina Teksti: Kari Nummila ja 

Tuula Rahkonen
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sen tärkeänä asiana tässä tilanteessa 
hän kiitteli sitä, että killan sihteeri Auli 
Pakula työskentelee prikaatin esikun-
nassa eli hänellä on aina pääsy ”pääkal-
lonpaikalle” - varuskuntaan. Killan sih-
teerin rooli korostuu tällä haavaa vielä 
aivan erityisen tärkeänä tekijänä jo 
käytännön syistäkin. Tilanne olisi olen-
naisesti toinen, jos tätä tärkeätä luot-
tamustehtävää hoitaisi prikaatin ulko-
puolinen henkilö. Heinonen luonnehti 
Aulia energiseksi, osaavaksi ja avuli-
aaksi sihteeriksi, jonka kanssa on ollut 
ilo toimia. 
- Auli hoitaa sihteerin työtään suurel-
la antaumuksella myös alueosastojen 
suuntaan. Hän kokosi myös nyt käsil-
lä olevan vuosikertomuksenkin, Heino-
nen kiitti aina energistä Aulia. 

Komentajan tuki killalle tärkeää
Puheenjohtajuudesta luopuva Heino-
nen kiitti Porin prikaatin komentaja, 
prikaatikenraali Mika Kalliomaata kil-
lalle osoittamastaan tuesta. Kalliomaa 
on arvostanut killan toimintaa erityi-
sen paljon ja myös tukenut kiltaa poik-
keuksellisen paljon muun muassa osal-
listumalla aktiivisesti killan moniin 
tapahtumiin. Kiitoksena tärkeästä tues-
ta Kalliomaalle luovutettiin killan kor-
kein huomionosoitus killan ansiolippu. 
Kalliomaa siirtyy prikaatin komentajan 
tehtävistä 1. heinäkuuta alkaen Maan-
puolustuskorkeakoulun rehtoriksi.
Prikaatin komentaja on toiminut Po-
rilainen -lehden hallituksen puheen-
johtajana, ja myös tätä kautta ollut 
tärkeässä roolissa killan suuntaan. Kii-
tokset Heinonen osoitti myös lehden 
päätoimittajalle Ari-Pekka Väänäsel-
le sekä prikaatin tiedottajille Sanna 
Närälle ja Annu Porttilalle sekä Tuu-
la Rahkoselle, Kari Nummilalle ja 
Osmo Suomiselle. Kiitoksella Heinonen 
muisti myös killan hallituksen jäsentä, 
eversti Riku Suikkasta. Heinonen tote-
si saaneensa prikaatin johdolta paljon 
tukea ja kannustusta sekä korosti yh-
teistoiminnan olleen hyvin luonnikasta 
ja motivoivaa.
Heinonen jatkoi pitkien kiitostensa 
sarjaa tuomalla esiin Pakulan ohella 
myös Timo Mäen, Seppo Verrosen ja 
etenkin Eino Järvisen, joka perehdyt-
ti häntä puheenjohtajan tehtävään pit-
kän kokemuksensa pohjalta. Kiitettävi-
en listalle ylsivät edelleen talousasioita 
hoitava Tiina Tuominen sekä Porilai-
nen -lehden varainhankinnan kannalta 

aivan oleellisen ja elintärkeän ilmoitus-
hankinnan eteen uurastavat Eero Nur-
minen, Kari Niinistö, Kari Toivonen 
ja Markku Nummijoki.

Jäsenmäärässä notkahdus
Heinonen luonnehti killan taloudellis-
ta asemaa vahvaksi. Killan jäsenmäärä 
on ollut pääsääntöisesti noususuhdan-
teinen, jonka kuitenkin vuosi 2020 kat-
kaisi. Vuonna 2018 jäsenmäärä oli 1389 
ja vuonna 2019 peräti ennätyslukema 
1465. Viime vuonna pudottiin luke-
maan 1330. Suurin alueosasto tällä het-
kellä on Loimaa 455 jäsenellään.
Suurin jäsenmäärän pudotuksen syy 
on ollut pandemia sikäli, että kahteen 
vuoteen ei ole voitu järjestää suuria lou-
naissuomalaisia massatapahtumia ku-
ten Oripään Okra -näyttelyä ja Turun 
messuja. Näin Loimaan alueosaston is-
kuryhmä Seppo Yli-Nissilä, Markku 
Nummijoki ja Tauno Rohkimainen 
eivät ole päässeet rekrytoimaan uut-
ta jäsenkuntaa. Useita kertoja he ovat 
vuositasolla saaneet hankituksi reilusti 
yli satakin uutta jäsentä. Jäsenkunnan 
kasvun tai entisellään pysymisen ehto-

na on jokavuotinen, merkittävän suuri 
hankintapotti. Yhtä tärkeää on myös 
killan aktiivinen ja osallistava toiminta 
sekä sen näkyväksi tekeminen. 
Killan jäsenkunnan keski-ikä on kor-
kea. Jatkossa toiveena on, että nuorem-
paa polvea ja erityisesti myös naisia 
saataisiin nykyistä enemmän toimin-
taan mukaan. Killan jäsenmäärästä nai-
sia vuonna 2020 oli 61 jäsentä. Naisten 
osuus on viime vuosina kasvanut ilah-
duttavasti.

Palokankaasta 
kunniapuheenjohtaja
Mennyt vuosi on tuonut killalle myös 
suru-uutisia. Killan luottamushenkilöis-
tä ovat nukkuneet pois killan pitkäai-
kainen puheenjohtaja (1986 - 2000) ja 
kunniapuheenjohtaja Mauno Harju, 
killan hallituksen pitkäaikainen jäsen 
(2003 - 2009) sekä killan valtuuskun-
nan puheenjohtaja (2011 - 2018) Arto 
Arvonen ja killan puheenjohtaja (1982 
– 1986) Jouko Rajala.  
Killan kunniapuheenjohtajaksi vuosi-
kokous kutsui vuorineuvos Simo Pa-
lokankaan. Palokangas on toiminut 

Prikaatin 
komentajalle 
luovutettiin 
killan korkein 
huomionosoitus - 
killan ansiolippu
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killan valtuuskunnan puheenjohtajana 
vuosina 1989 – 2000. Markku Heino-
nen luopui killan hallituksen puheen-
johtajuudesta neljän vuoden urakan 
jälkeen. Uudeksi puheenjohtajaksi va-
littiin tuttu porilainen, everstiluutnant-
ti evp. Joni Lindeman, joka tämän 
lehden ilmestymiseen mennessä on pa-
lannut takaisin Suomeen erityistehtä-
vistä Afganistanista.
- Markku Heinosen positiivinen käden-
jälki näkyy killassamme. Hän on ener-
ginen ja aikaansaava henkilö, joka tun-
netaan prikaatissa niin sotilaana kuin 
toisella urallaankin senaattikiinteis-
töissä, killan varapuheenjohtaja Eero 
Nurminen kiitteli Heinosta kuluneista 
vuosista. Kiitoksena ansiokkaasta pu-
heenjohtajan työstä Heinoselle luovu-
tettiin killan ansiolippu. 
Killan hallituksen varsinaisiksi jäse-
niksi valittiin Tuula Rahkonen, Eero 
Nurminen, Kari Nummila, Markku 
Nummijoki, Simo Saarikallio ja uu-
tena Pasi Rainiola. Erovuorossa olevis-
ta varajäsenistä valittiin uudelleen Kari 
Toivonen ja Tiina Tuominen sekä uu-
tena Tapio Turunen. Killan hallituksen 
jäseninä jatkavat edelleen myös Erkki 
Lehmus ja Seppo Yli-Nissilä. 
Valtuuskunnan puheenjohtajana jat-
kaa Tapani Mikola. Mika Kalliomaa 
siirtyy varapuheenjohtajan paikalta 
valtuuskunnan jäseneksi. Uudeksi va-
rapuheenjohtajaksi tulee eversti Vesa 
Valtonen hänen siirtyessään prikaa-
tin komentajaksi 1. heinäkuuta alkaen. 
Markku Heinonen valittiin valtuuskun-
nan jäseneksi. Valtuuskunnan uusi jä-

Ylinnä: Vuosikokous kutsui 
killan kunniapuheenjohta-
jaksi vuorineuvos Simo 
Palokankaan 

Kari Niinistö luovutti 
killan ansiolipun 
Markku Heinoselle

Prikaatin komentajan 
myöntämät porilaisristit 
luovutettiin mm. Hannu 
Viitaselle, Kari Niinistölle 
ja Tuula Rahkoselle. 
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sen on myös Pohjankankaan Tykistökillan puheen-
johtaja Kimmo Tuomi.

Palkitsemisia pienin porukoin
Vuoden 2020 aikana on voitu, valitsevien rajoitusten 
puitteissa, järjestää alueosastoissa pieniä juhlahetkiä, 
joissa killan puheenjohtaja on käynyt luovuttamassa 
killan jäsenille myönnettyjä huomionosoituksia. Osa 
huomionosoituksista jaettiin vuosikokouksessa. 

Vuoden 2021 palkittuja:
Kilta-ansiomitali: Eero Nurminen Salo.

Kilta-ansioristi karhun kera: Kari Niinistö (Salo), 
Matti Vihurila (Pöytyä), Kimmo Jaanu (Loimaa), Erk-
ki Kettunen (Loimaa), Petri Mustajärvi (Loimaa), Juha 
Nepponen (Loimaa) ja Tapio Vuolle (Loimaa).

Kilta-ansioristi: Jouni Leinonen (Aura).

Killan ansiolippu: Mika Kalliomaa (Porin prikaati) ja 
Markku Heinonen (Lieto).

Killan standaari: Ari-Pekka Väänänen (Porin prikaa-
ti) ja Pasi Rainiola (Pori).

Porin prikaatin komentaja on myöntänyt seu-
raavat Porilaisristit: Kari Niinistö (Salo), Tuula Rah-
konen (Turku), Pasi Rainiola (Pori), Tiina Tuominen 
(Loimaa), Hannu Viitanen (Helsinki) ja Jarmo Niinis-
tö (Salo).

Maanpuolustuskiltojen liitto nimesi Auli Pakulan 
keväällä valtakunnallisesti vuoden 2021 kilta-
laiseksi.

Auli Pakula on toiminut Porin prikaatin killan sihteerinä 
vuodesta 2010 alkaen. Hän on erittäin ystävällinen, oma-
aloitteinen, aktiivinen ja yhteistyöhaluinen henkilö, joka 
huolehtii täydellisesti kaikki hänelle kuuluvat tehtävät 
sekä varmistaa myös muiden tehtävien hoidon määräai-
kaan mennessä.

Viime vuonna hallituksen kokouksia päästiin pitämään 
vain muutama, mutta valtuuskunnan kokous, vuosikoko-
us ja vuosijuhla kutsuttiin, peruutettiin, siirrettiin, kutsut-
tiin ja peruutettiin sekä siirrettiin uudelleen. Eli kokous- ja 
juhlajärjestelyissä oli moninkertainen työ normaalivuosiin 
verrattuna.

Auli on huolehtinut Porin prikaatin ja killan päivittäi-
sen yhteydenpidon, koska muilla ei ole poikkeusvuonna 
ollut mahdollisuutta vierailla varuskunnassa. Huolimatta 
siitä, että operatiivinen toiminta alueosastoissa oli hyvin 
vähäistä viime vuonna, niin hallinto oli kuitenkin hoidet-
tava. Auli koordinoi viiden alueosaston toimintaa ja huo-
lehti asioiden kirjaamisen. Koronan vuoksi puheenjohtaja 
ja sihteeri johtivat kiltaa sähköisesti, mikä lisäsi sihteerin 
vastuuta entisestään.

Tällä hetkellä Auli Pakula työskentelee kv-henkilöstö-
suunnittelija Porin prikaatin henkilöstöosaston kriisin-
hallintasektorilla. Prikaatissa Auli on työskennellyt kohta 
22 vuotta. Porin prikaatin killan sihteerin luottamustehtä-
vään Aulin puhui silloinen prikaatin tiedottaja Matti Vi-
hurila.  

Energisyydestä ja iloisuudesta sekä myönteisen elämän-
asenteestaan tunnettu Auli kertoo elämässään kaikkien 
osa-alueiden olevan tällä hetkellä kunnossa. 

- Olen onnellinen ja tyytyväinen elämääni. Minulla on 
erinomainen perhe. Pyöräilemme mieheni kanssa paljon. 
Minulla on jo vuoden ajan ollut sähköpyörä ja yritän si-
ten pitää kunnostani huolta. Joskin rakastan vähän liikaa 
hyvää ruokaa ja juomaa. Olen maanpuolustushenkinen eli 
kiltatoiminta sopii minulle senkin takia. Kunhan koronasta 
päästään, niin vääntäydyn taas työpaikan viikkoliikunnas-
sa kuntotalon punttisalille sekä uima-altaaseen vesijuok-
semaan ja karistamaan koronakiloja.

Kilta onnittelee sihteeriään hänen saamasta tunnustukses-
ta ja valinnasta vuoden kiltalaiseksi 2021. 

Teksti: Kari Nummila ja Tuula Rahkonen

Vuoden 
kiltalainen 
– Auli Pakula

Vuoden kiltalainen Auli Pakula
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Pohjankankaan Tykistökiltaan 
kuuluva Kankaanpään Seudun 
Tykistökilta teki tärkeää perin-
ne- ja maanpuolustustyötä, kun 

kiltalaisista koostunut noin kymmenen 
hengen talkooporukka kokoontui au-
rinkoisena iltapäivänä 31.3. Niinisaloon 
Kankaanpään kaupunginmuseon eteen 
siirtämään Niinisalon sotilaskotiyh-
distyksen killalle lahjoittamaa kenttä-
keitintä uuteen varastointipaikkaan. 
Tehtävä ei ollut helppo, sillä ilmeisesti 
vuosimallia 1940 oleva hevosvetoinen 
”soppatykki” täytyi ensin purkaa osiin, 
jotta se saatiin miesvoimin kannettua 
entisen Niinisalon koulun toisen ker-
roksen luokkahuoneesta kerros kerrok-
selta alaspäin ulkona odottavaan auton 
perävaunuun. Selvästi raskain kannet-
tava osa oli keittimen metallinen kat-
tilaosa. Soppatykki koottiin vielä mu-
seon pihalla, työnnettiin miesvoimin 
auton peräkärryyn ja sidottiin liinoin 
kiinni.

Kankaanpään kaupunginmuseon ns. 
varuskuntaosasto avattiin vuonna 2001 
ja se sijaitsi näihin päiviin saakka Nii-
nisalon vanhan koulun toisessa kerrok-
sessa. Varuskuntaosastoon kuului seu-
raavia perinneosastoja:
- Valtion sisäoppilaitos eli Niinisalon in-
ternaatti
- 15. Divisioonan perinnehuone
Sotilaspoikatoiminta
- Lotta Svärd ja Niinisalon sotilasko-
tiyhdistys
- Niinisalon varuskunnan historia
- Hevoshuoltokoulu, Eläinklinikka
- Koeampumalaitos ja Sääasema
- Mittauspatteristo
- YK:n koulutuskeskus
- Varuskunnan palolaitos
- Niinisalon perusviiva
Varuskuntaosaston historia päättyi sii-
hen, kun Kankaanpään kaupunginhal-
litus päätti kuluneen vuoden alussa 
muualla sijainneen Niinisalon koulun 
sijoittamisesta Kankaanpään kaupun-

Tärkeää  maanpuolustus- ja perinnetyötä

Kankaanpään Seudun Tykistökillan 
kiltaveljet kantavat ”soppatykin” 
runkoa ulos uuteen sijoituspaikkaan 
Kankaanpään kaupunginmuseon 
varuskuntaosastosta Niinisalossa.
Talkoissa olivat Kimmo Tuomi, Esko 
Isohannu, Kalervo Kinnari, Olli Kujan-
suu, Pauli Huhtamaa, Raimo Soininen 
Juha Leppänen ja Jouko Vähämäki.
Kuva: Kankaanpään kaupunginmuseo 
Anu Forss

gin museon toisen kerroksen tiloihin 
syyslukukauden 2021 alusta.
Niinisalon varuskunnan historian kan-
nalta ratkaisu oli huono, mutta posi-
tiivista asiassa oli se, että poistoon/
hylkyyn ei mennyt mitään kalustoa. 
Kaikilla intressipiireillä oli hyviä yhte-
yshenkilöitä. Kaikille löytyi omistaja 
ja ”kodittomat” mittauspatteriston esi-
neet menivät Tykistömuseoon eli Mu-
seo Militariaan, jonne joko jäävät tai 
siirtyvät Sotamuseon kokoelmiin.

Kimmo Tuomi
Puheenjohtaja
Pohjankankaan Tykistökilta
 

Hevosvetoinen kenttäkeitin vuodelta 
1940 ja Lotta.
Kuva: Kankaanpään kaupunginmuseo 
Aimo Haapakoski
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