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Uuden Porin prikaatin
ensiaskeleita

P

orin prikaati aloitti vuoden vaihtuessa toimintansa uudessa kokoonpanossa neljällä paikkakunnalla: Niinisalossa, Säkylässä, Turussa
ja Vaasassa. Tärkein rauhan aikainen
tehtävämme, varusmiesten kouluttaminen, jatkui entisellä laadukkaalla
ladullaan. Aluetoimistojemme vastuulla olevat asevelvollisuusasiat on myös
hoidettu mallikkaasti. Hallinnollisissa
tukitoimissa ja eräiden järjestelmien
toimivuudessa oli toki hienoista alkukankeutta, mutta jo muutaman päivän
- viikon kuluttua nämäkin saatiin korjattua. Havaintojeni mukaan toimintamme käynnistyi varsin kivuttomasti.

Suuria ja koko prikaatia koskettavia
haasteita en ole tunnistanut.
Porin prikaatiin astui tammikuussa palvelukseen noin 2300 alokasta. Tämä
luku on suuri, mikä tuo mukanaan
luonnollisesti haasteita, mutta myös
mahdollisuuksia. Suuresta varusmiesjoukosta on oiva mahdollisuus valita
kuhunkin koulutusryhmään siihen
parhaiten soveltuvat varusmiehet. Ensimmäisten palvelusviikkojen aikana
varusmiesten poistuma oli huomattava, mistä komentajana olen syvästi
huolestunut. Syitä poistumaan on monia ja haussa ovat ne keinot, joilla me
Porin prikaatissa voimme poistumaa
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mahdollisesti pienentää. On kuitenkin
todettava, että palvelukseen jäänyt varusmiesaines on hyvää ja tulee saamaan
parhaan mahdollisen sotilaan koulutuksen.
Porin prikaatin laajan yhteistoimintakentän haltuunotto on myös aloitettu.
Apulaiskomentaja on kiertänyt kuntia
ja maakuntia sekä tavannut yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiämme. Tämän vuoden painopisteeksi
tälle toimialueelle olen käskenyt viranomaisyhteistyön. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi
kiltaamme, emme suinkaan ole unohtaneet. Aluetoimistojemme merkitys
maanpuolustustyön onnistumisessa on
keskeinen.
Porin prikaatissa on aika suunnata
katse eteenpäin. Puolustusvoimauudistuksesta emme enää puhu - se vaihe
on takana. Uudessa Porin prikaatissa
luomme parasta aikaa koko prikaatille
yhteisiä toimintatapoja, joiden rakentamisessa käytämme hyväksi edeltäjäjoukko-osastojemme hyviä käytänteitä. Tähän perustan rakentamiseen
ja uuden organisaation toimintaedellytysten luomiseen meidän on varattava
koko käynnissä oleva vuosi. Meidän
kaikkien on oltava valmiita tarvittaessa
kasvamaan pois vanhasta ja oppimaan
uutta. Lähivuosina 2016 ja 2017 vakiinnutamme toimintamme ja vasta tuolloin voimme odottaa prikaatimme toimivan parhaalla mahdollisella tavalla.
Komentaja vastaa joukkonsa hengestä.
Tästä tehtävästä kannan suurta vastuuta ja olen ottanut itselleni tehtäväksi
Porin prikaatin yhteishengen luomisen
ja sen lujittamisen. Tässä työssä en
onnistu yksin, vaan tarvitsen yhteishengen luomisessa kaikkien prikaatilaisten tukea. Henki ei synny ylhäältä
käskemällä, vaan se syntyy yhdessä
töitä tekemällä. Arvoisat työtoverit,
kannustan meitä kaikkia tutustumaan
toisiimme, tekemään työtä yhdessä ja
vaihtamaan rakentavia kehittämisajatuksia yhteisen prikaatimme parhaaksi.

Eversti		
Arto-Pekka Nurminen
Porin prikaatin komentaja

Porilaisen jakelu
kasvaa

Hyvinvointia
osuustoiminnalla

P

orilainen -lehden jakelu kattaa vastaisuudessa
myös Porin prikaatin osat Niinisalossa. Lehti jaetaan kaikille palveluksessa oleville varusmiehille
ja työpistejakeluna Porin prikaatin ja sen alaisten aluetoimistojen henkilökunnalle. Lisäksi lehti on luettavana
aina ilmestymisensä jälkeen myös Porin prikaatin verkkosivuilla.
Niinisalossa vielä viime vuonna ilmestynyt Tykistöprikaatin Yhteislaukaus -lehti on lopettanut toimintansa.
Juttuvinkit lehteen voi lähettää Porin prikaatin tiedottajalle Markus Malilalle (markus.malila@mil.fi tai puh.
0299 441 302) tai tiedotussihteeri
Merja Hämäläiselle (merja.
hamalainen@mil.fi
tai
puh. 0299 443 303).
Uudistuksen
myötä uutta
lukijakuntaa
kiinnostaa varmasti, millaiseksi
yhteinen
prikaatimme ja sen äänenkannattaja kehittyvät.

s-kanava.fi/satakunta

facebook.com/SatakunnanOsuuskauppa
twitter.com/SatakunnanOk

Sinisellä
siivellä
Säkylässä luonto menee
edelle. Koko yhteisö on esi
merkiksi sitoutunut alueella
viihtyvien harvinaisuuksien,
ruususiipisirkan ja harju
sinisiiven, suojelemiseen.
Mikä on sinun syysi viihtyä?
www.sakyla.fi
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Teksti: Merja Hämäläinen Kuvat: Merja Hämäläinen ja Porpr arkistot

Tiedustelukomppania

aloitti Niinisalossa

P

artiotiedustelu vaatii koulutettavilta hyvää fyysistä kuntoa,
kykyä itsenäiseen pienryhmätoimintaan sekä hyviä hermoja. Tiedustelijat liikkuvat usein kävellen tai hiihtäen, tarvittaessa muillakin eri tavoilla
ja saavat kattavan vesistökoulutuksen,
kertoo Metsä-Tokila.
Hyvän kunnon lisäksi partiotiedustelijat tarvitsevat hyvät välineet liikkumiseen ja majoittumiseen - kuten rinkan
ja keittimen sekä hyvän ryhmäkohtaisen materiaalin.
- Viestivälineet ja optiikka ovat tärkeintä ryhmäkohtaista materiaalia, MetsäTokila tarkentaa.

Uusi yksikkö
Tiedustelukomppanian perustaminen
suunniteltiin lähes tyhjästä. Porin prikaatissa ei ole ennen koulutettu vastaa-

Tiedustelun tehtävänä on tuottaa tilannekuvaa komentajalle suunnittelu- ja johtamisprosessiin. Tiedustelukomppania kouluttaa partiotiedustelijoita sodan
ajan joukkoihin.
Tiedustelukomppania (TIEDK) perustettiin Niinisaloon vuoden 2015 alussa Porin prikaatin ja Tykistöprikaatin yhdistyessä. Komppanian päällikkönä toimii
kapteeni Kai Metsä-Tokila.
vantasoista yksikköä, vaikka tiedusteluyksiköitä on muuallakin maavoimien
eri joukko-osastoissa. Säkylässä oleva
Panssarintorjuntakomppanian tiedustelulinja sekä sissiradistialiupseerikurssi toimivat hyvänä tukena laadittaessa
tiedustelukomppanialle uusia koulutussuunnitelmia ja koulutuksen läpivientejä.
Koulutusmateriaalin varaamisessa on
tukeuduttu sekä Säkylän että Niinisalon huoltosektoreihin ja huoltolaitok-

siin. Osa komppanian tarvitsemasta
koulutusmateriaalista saatiin tilaamalla
eri varikoilta, mutta iso osa jouduttiin
hankkimaan ostamalla.
Suurimmat haasteet valmisteluissa
ovat liittyneet viestivälineiden hankintaan. Viestikalustoon kuuluu sekä
VHF- että HF-radioita. HF-kalusto asettaa ominaisuuksiensa pohjalta erityisiä
vaatimuksia koulutukseen ja joukkojen toimintaan kentällä. Komppanian
komentopaikka on varustettu usealla

Tiedustelukomppanian varusmies
pelastautumisharjoituksessa
maaliskuussa.
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erityyppisellä viestikalustolla sekä erilaisilla johtamisjärjestelmillä.

Koulutusta ja harjoittelua
Henkilöstön käyttö ja harjoitusten järjestely vaativat myös tarkkaa suunnittelua. Tiedustelukomppanian harjoitukset on suunniteltu Porin prikaatin
harjoituskehykseen ja lisäksi komppania osallistuu myös muiden joukkoosastojen harjoituksiin.
Tiedustelukomppaniassa on alkuvuodesta opetettu peruskoulutuskauden
sotilaan perustaitoja, kuten muissakin
perusyksiköissä. Varsinainen tiedustelukoulutus alkaa aliupseerikurssin
alusta. Pääpaino tiedustelukoulutuksessa tulee olemaan tähystystiedustelussa
sekä viestikoulutuksessa. Lisäksi tiedustelukomppania antaa tarkka-ampujakoulutusta sekä miehistölle että ali-

upseereille. Viestikoulutusta annetaan
tiedustelujoukkojen tarpeisiin.
Tarkka-ampujakurssi sekä tarkka-ampuja-aliupseerikurssi ovat Porin prikaatin yhteisiä kursseja, joilla koulutetaan
sekä jääkärikomppanioiden että tiedusteluryhmien tarkka-ampujat. Kursseilla opetetaan varusmiesten yksikön
tarpeen mukaan tarvittava taistelutekniikka ja kalusto. Tarkka-ampujakurssi
antaa perusteet tarkka-ampujatoiminnalle. Koulutusta tulee lisäksi jatkaa
kurssin jälkeen yksikössä.

Hyvät tilat
Tiedustelukomppania otti kasarmitilat
vastaan lakkautetulta kolmannelta patterilta.
- Yksikön tilat ovat erittäin hyvässä
kunnossa ja riittävät yksikön omaan
koulutukseen. Varsinkin varastotilat ja

luokkatilat ovat jopa kiitettävät, mainitsee Metsä-Tokila.
Pääosa tiedustelukoulutuksesta tapahtuu maastossa, mutta varsinkin viestija tunnistamiskoulutus joudutaan pitämään luokkatiloissa, joista pystytään
rakentamaan erillinen tunnistamisluokka ja komentopaikkaluokka.

Sotakoiraosasto
Sotilaspoliisikomppanioihin ja raivaajakomppanioihin koulutetaan koiranohjaajia eri tehtäviin sotakoiraosastossa,
joka liitettiin Tiedustelukomppaniaan
vuoden 2015 alussa.
- Sotakoiraosasto tulee jatkamaan omaa
koulutustaan varusmiehille ja henkilökunnalle entiseen malliin, toteaa Metsä-Tokila.

Pohjanmaan jääkäripataljoona toi jalkaväen Niinisaloon
Osana Puolustusvoimauudistuksen toimeenpanoa Tykistöprikaati Niinisalossa liitettiin vuodenvaihteessa osaksi Porin prikaatia. Yhdistämistoimien myötä
Niinisalon Tykistöprikaatissa on viime
heinäkuussa aloitettu uutena jalkaväen
aselajikoulutus.
Viime heinäkuussa perustettu Pohjanmaan jääkäripataljoona pitää tällä
hetkellä sisällään muun muassa jääkäreiden ja tiedustelijoiden koulutusta.
Pohjanmaan jääkäripataljoonan perusyksiköitä ovat 3. jääkärikomppania,
Tiedustelukomppania ja Lentotiedustelupatteri.
Säkylästä Niinisaloon siirtynyt Kranaatinheitinkomppania puolestaan kouluttaa jalkaväen epäsuoran tulen käyttöön
erikoistuneita joukkoja Satakunnan tykistörykmentin alaisuudessa.
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LounaisSuomen
aluetoimisto
vaikuttaa
laajalti

Teksti ja kuva:
Markus Malila
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Vuoden vaihteessa lakkautetut Satakunnan aluetoimisto ja
Varsinais-Suomen aluetoimisto saivat seuraajakseen kolmen
maakunnan asevelvollisuusasioissa palvelevan Lounais-Suomen aluetoimiston. Aluetoimisto sijaitsee Turussa.
Aluetoimiston päällikkö, komentaja
Sami Iso-Lauri katsoo luottavaisena
tulevaisuuteen. Uusi organisaatio ja
vastuualueen laajeneminen Satakuntaan ovat tuoneet mukanaan uusia
haasteita, mutta perustyö jatkuu ennallaan. Aluetoimiston henkilökunta on
ylpeä osaamisestaan.
- Tämän aluetoimiston henkilöstön
ammattiylpeys on voimakas. Haluamme näkyä molemmissa maakunnissa.
Tärkeä viestimme ja tahtotilamme on,
että vaikka Satakunnan aluetoimisto
lakkautettiin, jatkuu aluetoimiston näkyminen ja tuen pysyminen vähintään
entisellä tavalla myös Satakunnassa.
Lounais-Suomen aluetoimiston vastuulle kuuluu 220 000 asevelvollisen
valvonta ja kutsuntojen järjestäminen
Varsinais-Suomen ja Satakunnan 49
kunnassa vajaalle 5000 kutsuttavalle
vuosittain. Lisäksi Lounais-Suomen
aluetoimisto vastaa Ahvenanmaan kutsunnoista, mikä tuottaa yhdestä viiteen
palvelukseen määrättävää vuosittain.
- Kutsuntojen lisäksi aluetoimisto vastaa oman paikallispataljoonan suorituskyvyn rakentamisesta ja Satakunnan
alueen vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tukemisesta.
- Vastaamme kaikista toiminta-alueen
joukko-osastojen reserviläisten palvelukseen määräämisestä, kertausharjoituksista vapaaehtoisiin harjoituksiin
sekä kertausharjoitusten vapautushakemusten käsittelystä. Tämä on merkittävä tehtävä, kun kertausharjoitusten
määrä on taas nousussa, aluetoimiston
päällikkö Sami Iso-Lauri kertoo.

mm. maanpuolustusjärjestöjen runsaana määränä ja niiden toiminnan aktiivisuutena.
Esimerkkinä Iso-Lauri mainitsee mm.
viikonloppuisin pidettyjä vapaaehtoisia harjoituksia, joissa on ollut korkea,
jopa 99 prosentin osallistumisprosentti. Järjestöjen ohella tuntuman maanpuolustustahdon tilaan saa arjen työn
kautta.
- Kutsuntoja pidettäessä tapaamme
luonnollisesti 18 vuotta täyttäneen
miespuolisen ikäluokan ja kuntien
edustajat. Olemme olleet aina erittäin
tervetulleita eri kuntiin tilaisuuksinemme ja tarkoituksena on viedä tapahtumiamme lähikuntiin aina kun mahdollista. Seuraavaksi viemme esimerkiksi
lippujuhlapäivän reservin ylentämis- ja
palkitsemistilaisuuden kesäkuussa Kaarinaan, Iso-Lauri lisää.

Valmiusjoukko kiinnostaa Lounais-Suomessa, milloin hakeudutaan sähköisesti?

Maanpuolustusjärjestöt
saavat kiitosta
Laajentunut vastuualue on aluetoimistolle mieluinen, sillä yhteistyö
maakuntien kanssa sujuu hyvin. Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanpuolustusjärjestöt saavat Iso-Laurilta
kiitosta.
- Meidän vastuualueemme maanpuolustustahto on korkealla, mikä ilmenee
9

Lounais-Suomen aluetoimiston kutsunnanalaisista suurin osa määrätään
palvelukseen Porin prikaatiin Säkylään
tai Niinisaloon. Porin prikaatissa koulutettavan kansainvälisen valmiusjoukon
koulutusvolyymin kasvu näkyy myös
kutsunnoissa.
- Nuoret ovat kutsunnoissa hyvin tietoisia erilaisista mahdollisuuksistaan
varusmiespalveluksen suhteen. Valmiusjoukko on yksi suosituimmista kiinnostuksen kohteista erityisesti Varsinais-Suomessa.
Aluetoimiston päällikkö olisi innokas
toimimaan edelläkävijänä asevelvollisten asioinnin kehittämisessä, ja nostaa
esille sähköisen asioinnin kehittämisen.
- Sähköinen asiointi on tätä päivää ja
puolustusvoimien pitäisi nopeasti saada asevelvollisten asiointia sähköistettyä. Olemme mielellämme mukana
kehittämässä sähköistä asiointia sillä
se mahdollistaa resurssien kohdentamisen manuaalisesta tietojen siirrosta
asiakaspalveluun.

Vapaaottelija Tom Niinimäki sanoo tulleensa
armeijasta siviiliin aivan eri ihmisenä, mitä oli
palvelukseen lähtiessään:

”Elämään tuli
tietynlaista
ryhtiä,
rytmiä ja
runkoa”
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Asko Tanhuanpää,
Tom Niinimäen arkisto

T
Tom Niinimäki harjoittelee
turkulaisella
Finnfighter´s
Gymin salilla ensimmäiseen ammattilaisotteluunsa valmistautuvan
Zanko Eliassin
kanssa.
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om Niinimäki on yksi Suomessa
vielä suhteellisen nuoren urheilulajin eli vapaaottelun kotimaisista tähdistä. 32-vuotias turkulainen
on otellut arvostetun UFC -organisaation riveissä neljä ottelua, joista kolme
viimeistä on päättynyt tappioon. Nyt
Niinimäki sanoo katsovansa jo aikaan
jälkeen urheilun.
Porilainen
-lehden
turkulaisella
Finnfighter´s Gymin salilla tapaama
Niinimäki sanoo kiertelemättä, että
aika ammattilaisena saattaa olla hänen
kohdallaan jo taakse jäänyttä elämää.
Neljän lisäottelun alustava sopimus
UFC:n kanssa jäi alustavaksi ja elämää
on pakko miettiä eteenpäin muutenkin kuin vain urheilun ehdoilla.
- Olen tehnyt jo vähän järkkärinhommia turkulaisissa ravintoloissa ja palannut normaalirytmiin. Aloitin myös
iltalukion. Kunhan saan
paperit ulos, aion hakea johonkin kouluun ja sitä myötä
uuteen ammattiin, Niinimäki
paljastaa.
- Kyllä minä vielä varmasti ottelenkin, vaikka UFC-sopimus kariutuikin kirjoittamattomaan tulos tai ulos

-pykälään. Vapaaottelijan katsotaan
olevan parhaimmillaan 27-33-vuotiaana, joten ei tässä sentään vielä olla eläkkeelle siirtymässä, hän miettii.

Voittoa seurasi kolme tappiota
Tom Niinimäen ura UFC-ottelijana alkoi hienosti ensimmäisen 65,8-kiloisten ottelun päättyessä Las Vegasissa
voittoon brasilialaisesta Rani Yahyasta. Sen jälkeen tili karttui tappioilla niin
Ruotsin Niklas Bäckströmiä, amerikkalaista Chas Skellyä kuin brasilialaista Renato Moicanoakin vastaan ja tie
huipulla oli käytännössä pystyssä.
- Sain turpiini, ei niitä tappioita sen
enempää voi selitellä. Muut olivat kaikilla osa-alueilla parempia, maailman
kärki meni sen yhden pienen askeleen
edellä. Peli on kylmää, jos epäonnistuu,
myöntää Niinimäki.
Salilla Niinimäki käy treenaamassa
käytännössä kuin ennenkin, toistakymmentä kertaa viikossa ja siihen vielä lenkit päälle.
- Tätä ilman ei vaan osaa olla, kai urheilusta on tullut minulle jonkinlaista
huumetta. Tärkein tavoite on pysyä
terveenä ja nauttia harjoittelusta, hän
virnistää.
- Varmaan autan samalla nuorempiakin
eteenpäin. Hyvät neuvot ja sparrausapu
eivät ole koskaan haitaksi.

Kamppailulajit ovat hyvä pohja
Tässä vaiheessa Niinimäeltä on pakko
kysyä, mikä on paras pohja lähteä vapaaottelijaksi? Vastaus on saman tien
valmiina.
- Jonkin sortin kamppailu-urheilutausta
eli esimerkiksi judo, paini tai nyrkkeily
on suotavaa ja urheilullisuus aina pelkkää plussaa. Maailmalla moni on tullut
lajiin jenkkifutiksen parista.
Niinimäen omalta taustalta löytyy sekä
jääkiekkoa että jalkapalloa, 15-vuotiaana hän sai ensikosketuksen potkunyrkkeilyyn ja kaksi vuotta myöhemmin tie
vei vapaaottelusalille. Mies oli käytännössä saman tien myyty.

Tiedustelukoulutus tutustutti
metsään
Palataan ajassa 12 vuotta taaksepäin,
aina tammikuuhun 2003, jolloin Tom
Niinimäki astui varusmiespalvelukseen
Porin prikaatiin. Tuolloin jo ensimmäisen ammattilaisottelunsa otelleelle
paljasjalkaturkulaiselle armeija oli itsestäänselvyys, vaihtoehtoja ei hänen
mukaansa ollut.
- Sain Säkylässä tiedustelukoulutuksen.
Liikuimme törkeitä määriä ja metsässä oltiin paljon. Fysiikka kesti hyvin,
skappareissa ei ollut valittamista ja
homma tuntui muutenkin mielekkääl-
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tä. Jos jotain olisin toivonut enemmän,
niin erilaisten aseiden käsittelyä ja
muutenkin vähän monipuolisempaa
opetusta. Meillä painopiste oli selkeästi
metsässä, Niinimäki muistaa.
- Salillakin ehti toki käydä ja muutaman kaverin kanssa pystyin jopa harjoittelemaan ottelua varten. Intin aikaisista treenikavereista Jani Lehtola
ottaa edelleen matsia thainyrkkeilyssä.
Kerran viikossa ohjelmassa oli vapaamuotoinen kamppailu-urheilutreeni,
jota veti nykyisin Norjassa asuva alikersantti Terhi Aali.

”Tuskin kieltäytyisin, jos joku
kysyisi”
Niinimäki kotiutui täysin palvelleena
kuuden kuukauden jääkärinä. Kertausharjoituksiin kutsua ei ole tullut.
- Pakko tunnustaa, että tulin takaisin aivan eri miehenä, mitä olin palvelukseen
lähtiessäni. Armeija antoi urheilijankin
elämään tietynlaista ryhtiä, rytmiä ja
runkoa, hän tiivistää.
Huovinrinteellä Tom Niinimäki ei ole
kotiutumisensa jälkeen käynyt.
- Tuskin kieltäytyisin, jos joku keksisi
kysyä vaikka vapaaottelua esittelemään
ja vetämään samalla treenejä, Niinimäki heittää.

Tom Niinimäki kuvassa kolmannessa rivissä toinen oikealta.

Vuoden työpiste

Teksti ja kuva: Markus Malila

Yhteishenki ja kovat koulutustulokset Panssarintorjuntakomppanian valtteina

H

elmikuussa Porin prikaatin vuosipäivänä Vuoden työpisteenä
palkittu
Panssarintorjuntakomppania on komppanianpäällikön
mukaan tiivis työyhteisö, jossa kaveruussuhteet ovat läsnä myös työn ulkopuolella.
Vuoden työpisteen palkitsemisperusteissa mainitaan, että yksikön työilmapiirikyselyiden tulokset ovat olleet korkealla tasolla vuodesta toiseen, ja että
yksikön koulutustulokset ovat pysyneet korkealla saapumiserästä toiseen.
- Yksikön henkilökunta on isoin syy
saamaamme palkintoon ja hyviin koulutustuloksiin. Tässä yksikössä on
paljon erittäin osaavaa henkilökuntaa
ja myös hyviä sopimussotilaita. Yhteishenki on yksikössä erittäin hyvä,
komppanianpäällikkönä toiminut kapteeni Sebastian Kekki arvioi.
- Näkisin, että tämä tunnustus olisi

voinut tulla hyvin jo aiemminkin. Pitkäjänteinen työ henkilöstön hyväksi alkoi jo edeltäjäni kapteeni Jaakko Mussaaren aikana, joten minun oli aika
helppo tulla tähän päällikön tehtävään,
Kekki vähättelee.
Palkintoperustelujen mukaan yksikkö
koulutti viime vuonna kansainvälisen
valmiusjoukon varusmiehistä kootun
Tukikomppanian osoittaen poikkeuksellista sitoutuneisuutta ja erinomaisin
koulutussaavutuksin. Yksikkö aiheutti
tehokkaalla taistelukyvyllään armon
huudahduksia vastapuolen joukoille
harjoituksissaan. Kekki kehuu viime
vuonna tuotetun komppanian olleen
paras, jonka hän on nähnyt.
- Motivoitunut ja kovan maanpuolustustahdon omaava joukko, Kekki kuvaa.
Lisäksi Panssarintorjuntakomppanian
varusmiehet läpäisivät Naton yhteen12

sopivuusarvioinnin erinomaisin tuloksin. Arviointiharjoituksen johtaja totesi
palautetilaisuuden päätteeksi, että yksikkö olisi läpäissyt suorituskyvyllään
kirkkaasti myös Naton toimintavalmiusevaluoinnin.
Panssarintorjuntakomppanian varusmiesten loppupalautteen keskiarvo oli
4,3. Kaikesta huolimatta palkinto tuli
osalle henkilöstöstä yllätyksenä.
- Osa yllättyi, että tunnustus tuli meille.
Viime vuodesta tähän vuoteen porukka
yksikössä on vähentynyt, joten työmäärä on ollut suuri.
- Henkilöstössä on palkinnon myötä
myös hieman haikeaa fiilistä, kun perinteinen Panssarintorjuntakomppania
lakkasi vuoden lopussa ja tilalle tuli Tukikomppania. Vaikka se ei käytännön
työhön vaikutakaan, niin tällaiset pienet asiat ovat porukalle tärkeitä, Kekki
päättää.

PORILAISTAISTELIJA

Teksti ja kuva: Markus Malila

Osaamisen kehittäjä
ei karta kiirettä
Porilaistaistelija -palkinnolla helmikuussa palkittu yliluutnantti Petri Pusala on tukenut kaikkia perusyksiköitä
heidän viestikoulutuksessaan
ja erityisesti saattanut johtamisjärjestelmä M12:n jalkaväkijoukkojen koulutukseen. Hänen osaamistaan hyödynnetään
myös uuden vuonna 2016 käyttöönotettavan M18-järjestelmän viestiperusteiden kehittämisessä ja käyttöönotossa.
- Siirryin Keuruulta Keskisuomen Viestipataljoonan lakkautuksen myötä Porin
prikaatiin vuonna 1998 valvomojoukkueen kouluttajaksi Viestikomppaniaan. Vuonna 2005 siirryin esikuntaan
johtamisjärjestelmäsektorille jääkäriprikaatin esikunnan uuden järjestelmän
käyttöönoton myötä.
- Johtamisjärjestelmäsektorin vastuualue on kasvanut joukko-osastojen yhdistymisten johdosta, nykyään myös
osa aluetoimistojen järjestelmistä on
meidän vastuullamme. Matkan varrella
on täytynyt käydä myös eri kalustoille
ja järjestelmille tarkoitetuilla kursseilla,
yliluutnantti Petri Pusala kertoo työhistoriastaan.
Petri Pusala on vastuussa Porin prikaatin johtamisjärjestelmäperusteiden
tuottamisesta sekä toimii kenttäviestijärjestelmän järjestelmäasiantuntijana.
Liikkuvien joukkojen VHF- ja HF-toimintojen kehittäminen sekä kansallinen viestikoulutus kuuluvat myös
tehtäviin. Käytännössä työssä täytyisi
pysyä kärryillä myös kansainvälisestä
toiminnasta ja kaikista järjestelmiin
liittyvistä muutoksista, sekä jalkauttaa
järjestelmiä yksiköihin.
- Tehtäväkokonaisuus on iso ja sen hallinta on välillä haastavaa, kertoo Pusala.

Pienetkin muutokset voivat vaikuttaa
koko järjestelmän toimivuuteen.
Tällä hetkellä viestijärjestelmää tekniikan ja taistelutavan kehittyessä ulotetaan Esikunta- ja Viestikomppanian
lisäksi myös muille komppanioille.
Kaikille yksiköille on tulossa järjestelmää ja kalustoa käyttöön lähivuosina.
Varusmiehet omaksuvat tietoteknisiä
viestijärjestelmiä Pusalan mukaan
helposti.
- Varusmiehillä on hyvät tietotekniset taidot, eikä heillä
ole pelkoa käyttää teknisiä
järjestelmiä. Ei monikaan
toki rakenna järjestelmiä
harrastuksena vain huvikseen, mutta muuten sellaista
perusosaamista tietotekniikasta kyllä löytyy. Tällaisille varusmiehille on tavallaan
helpompaa lähteä opettamaan
teknisiä asioita, vaikka järjestelmän
rakennus onkin täysin erilaista kuin
esimerkiksi yksittäisen koneen
käyttäminen, Pusala kuvailee.
Pusala on työssään toiminut myös
lähitukena sekä auttanut järjestelmien osien verkkoon liittämisessä
sekä samalla kouluttanut yksiköissä
olevia kouluttajia ja ryhmiä. Toimialan seuraaminen ja päivittäminen perusyksiköihin ja aina peruskäyttäjiin
saakka vaatii aikaa, puhumattakaan
järjestelmän ylläpidosta ja käyttäjien
opastuksesta.
Porilaistaistelijan palkinnosta Pusala
on kiitollinen. Pikkuhiljaa puurtamisesta ja oman työnsä tekemisestä on
Pusalan mukaan aina hienoa saada
tunnustusta, sillä se kertoo siitä,
että hänen työpanoksensa on huomioitu ja hän on voinut olla muille
avuksi.
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Teksti ja kuva: Markus Malila

Työmyyrä monessa
mukana
Porilaistaistelija ylikersantti Jari Välimaa toimi vuoden 2014
3. jääkärikomppaniassa ajoneuvomestarina sekä ohessa
toimivana vääpelinä joukkotuotettavassa jääkärikomppaniassa
sekä ajo-opettajana vaunukursseilla. Prikaatin suurimmassa
perusyksikössä riittää huollon
tehtäviä jaettavaksi asti.
- Viime vuosi oli kyllä työntäyteinen
ja samalta vaikuttaa tämä kevät myös.
Meillä on iso yksikkö ja ajoneuvojen
määrä on aina suuri.
- En olisi kuitenkaan uskonut saavani
tätä tunnustusta näin nuorena. Yleensä
saajat ovat mielestäni olleet vanhempia
sotilaita, 27-vuotias Välimaa aprikoi.
Ajoneuvomestarina Välimaa on vastannut yksikön vaunukalustosta. Harjoi-

tuksissa toimivana vääpelinä hän on
innokkaasti kehittänyt uuden taistelutavan huollon taktiikkaa ja samalla antanut erinomaista koulutusta yksikön
varusmiehille. 2. jääkärikomppania on
kouluttanut Maavoimien uutta taistelutapaa nyt kahdelle saapumiserälle.
- Uudistetussa taistelutavassa vääpelillä
on suunnaton vastuu huollon onnistumisesta. Se vaatii perusteellista suunnittelua evakuointien ja täydennysten
osalta, mikä tekee sotaharjoituksistakin
varsin työntäyteisiä, Välimaa myöntää.
Porilaistaistelijan palkitsemisperustelujen mukaan Välimaan asenne töiden
tekemiseen on aina korkealla. Hän saa
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kehuja hyvin valmistelluista koulutuksista, joissa aika käytetään tehokkaasti
hyödyksi olennaiseen keskittyen. Esimiehenä ja kouluttajana Välimaa tunnetaan vaativana, mutta reiluna ja sellaiseksi hän myös tunnustautuu.
- Vaadin kuljettajilta paljon ajoneuvojen kunnon suhteet, mutta luon siihen
myös resursseja eli aikaa. Mitään ”hapettomia” käskyjä ja vaatimuksia ei voi
antaa.
Työstään hän on saanut positiivista palautetta niin varusmiehillä kuin esimiehiltäänkin.
Välimaa huolehtii aina alaisistaan ja
kantaa huolta heidän hyvinvoinnistaan. Henkilökunnan keskuudessa Välimaa on yksikössään erittäin pidetty
ja arvostettu työntekijä niin ammattitaitonsa kuin sosiaalisuutensa puolesta.
- Tehtäväkenttäni on ajoneuvoihin liittyvä, mutta olen ollut aika lailla kaikessa mukana. Olen ollut mukana vääpelin
tehtävissä, ammunnoissa ja SAP-kirjanpidossa. Laidasta laitaan kun tekee,
niin päivät menevät mukavammin, Välimaa heittää.

Kansainvälisesti yhteensopivien ja arvioitujen joukkojen
tuotanto kotimaan ja kriisinhallinnan tarpeisiin on yksi
Porin prikaatin arkisista tehtävistä. Prikaatin vuosipäivänä Porilaistaistelijan tunnustuksen saanut kapteeni Matti
Jorva on tämän tehtävän ytimessä.
Operatiivisella osastolla ja koulutusosastolla viime vuodet työskennellyt
kapteeni arvostaa vuosipäivän Porilaistaistelija -tunnustusta:
- Palkinto tuntuu siinä mielessä mukavalta, että toisin kuin monet muut
muistamiset, tämä ei ole sidottu kalenteriin, vaan aloite palkitsemisesta on
aidosti lähtenyt esimiehiltä.
Jorvan työssä kättelevät kansainvälisyys ja kotimaa. Valmiusjoukkokoulutus, Porin prikaatin joukkojen

PORILAISTAISTELIJA

Teksti ja kuva: Markus Malila

Prikaatin joukkotuotannon ytimessä
NATO-arviointien valmistelu ja kansainvälisten harjoitusten valmistelu
tarjoavat hänelle omien sanojensa mukaan sopivia haasteita virkauralla oikeaan aikaan.
- Omalla kohdallani tehtävien vaihtelu
on mennyt nappiin. Olen ollut perusyksiköissä ja esikunnan eri tehtävissä
sopivasti niin, että ne ovat tukeneet
toisiaan.
Kansainvälisen valmiusjoukon joukkotuotettavat komppaniat arvioidaan nykyisin lähes poikkeuksetta eritasoisilla
kansainvälisillä NATO -arvioinneilla.
Joukosta halutaan alusta asti kansainvälisesti yhteensopiva.
15

Kaikista Maavoimien NATO -arvioinneista Porin prikaatin joukot toteuttavat merkittävän enemmistöosan.
Porilaistaistelijalla on tämän laadun
takaamisessa tärkeä tehtävä. Kapteeni
Matti Jorva on omien sanojensa mukaan pyrkinyt tehtävässään tuomaan
suoraviivaisuutta koulutustulosten arviointiin, jotta perusyksiköt voisivat
keskittyä omaan tehtäväänsä ja jättää
arviointeihin liittyvät valmistelut esikunnan huoleksi.
- Perusyksikkö voi tällöin keskittyä
puhtaasti siihen oman joukon tuottamiseen,
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Vuoden siviilityöntekijä – palkinto myönnetään siviilityöntekijälle ansioistaan pitkällä aikavälillä
Porin prikaatin hyväksi tehdystä työstä tai lyhyellä aikavälillä
erityisen ansiokkaasta työtehtävien hoidosta Porin prikaatin hyväksi. Vuoden siviilityöntekijäksi
on tänä vuonna valittu kuljetuskeskuksen pitkäaikaisin työntekijä, toimistosihteerinä toimiva Liisa Sarin.
- Tulin esikunnan kirjaamoon töihin
vuonna 1984. Siellä työnkuvaani kuului arkistointi ja postin käsittely. Kun
kuljetuskeskus perustettiin 1992, sinne etsittiin toimistosihteeriä. Koska
muita siihen työhön sopivia ei sillä
hetkellä ollut, keväällä 1993 minut siirrettiin väliaikaisesti sinne töihin. Työskentelin puoli vuotta, kunnes jäin kolmeksi vuodeksi äitiyslomalle. Vaikka
tarkoitus oli alun perin olla vain väliaikaisesti toimistosihteerinä, päädyinkin
jäämään tähän työhön pysyvästi, Liisa
Sarin kertoo uransa alkumetreistä.
- Työnkuvaani kuuluu pääasiassa ajokorttiasioiden hoitaminen. Hallitsen
myös kuljetuskeskuksen tärkeimmät
tietojärjestelmät, KULTIn ja SAPin.
Kun KULTI – järjestelmä tuli uutena,
kävin siitä viikon kurssin Lahdessa.
Kirjaamosta näihin tehtäviin siirryttyäni, noin viisi vuotta sitten ammattipätevyys tuli tänne uutena asiana ja se on
tuonut paljon lisää töitä. Tietyt kuviot
ja kurssit tulee kirjata tarkasti järjestelmään, jotta kaikki kuljettajakoulutuksessa olleet saavat ajokortit mukaansa
myös siviiliin, Sarin selventää.
Porin prikaatissa valitaan sotilaskuljettajaksi peräti 300 varusmiestä jokaisesta saapumiserästä. Porin prikaatia
voikin näin ollen pitää myös yhtenä
valtakunnan suurimmista autokouluista. Ammattipätevyysopintojen ansiosta niin varusmiehet kuin kantahenkilökuntakin voivat hyödyntää saatuja
ajokorttejaan myös siviilissä ja näin
turvata esimerkiksi tulevaisuuden työpaikkansa.
- Palkinnon saaminen tuntuu ehdottomasti todella hyvältä, osaan arvostaa
sitä kovasti. Varmasti olisi ollut paljon
hyviä ehdokkaita palkinnon saajiksi ja
on varmasti ollut vaikea valinta, kenelle se annetaan tänä vuonna. Sen verran
uskoa omaan tekemiseen ja itseen-

VUODEN SIVIILITYÖNTEKIJÄ

Teksti ja kuva:
Lilja Seppänen

Tunnollisesta
työnteosta palkitaan
sä pitää olla, että uskaltaa sanoa, että
mielestäni täytän palkinnon saamisen
kriteerit ja tällä kertaa palkinto tuli oikeaan osoitteeseen. Myöhemmin kun
katsoo taakseen, ehkä huomaa tämän
olleen jopa yksi uran huippuhetkistä,
Sarin kertoo.
Sarinin mielestä työilmapiiri kuljetuskeskuksessa on äärimmäisen hyvä. Vireä porukka, hyvä henki työntekijöiden
kesken sekä rento, mutta asiantunteva
ilmapiiri tekevät jokaisesta päivästä
antoisan, vaikka välillä olisikin kiire ja
paljon töitä.
- Olen viihtynyt tässä työssä erinomaisesti, ja voin rehellisesti sanoa, että
töihin on todella mukavaa tulla joka
aamu. Työ on suurimmalta osin hyvin vaihtelevaa ja kiireistä, kun täytyy
jakautua niin moneen, että saa kaikki
17

asiat varmasti hoidettua.
- Jotta työn laatu ei kärsi, täytyy vain
yrittää keskittyä jokaiseen hommaan
ja pitää ajatukset hyvin kasassa. Organisointikyky on tässä työssä erityisen
tärkeää.
- Minulla ei ole vertailupohjaa siviilitöihin, enkä tiedä, eroaisiko työskentely esimerkiksi poliisilaitoksella tai
muussa virastossa kovinkaan paljon
tästä työstä. Sitähän sanotaankin, että
usein miesvaltaisella alalla on helpompi
työskennellä. On mukavaa tehdä töitä
nuorten miesten kanssa, ja erityisesti sotilaskuljettajat vaikuttavat oikein
fiksuilta. Vaikka itse vanheneekin, varusmiehet pysyvät aina samanikäisinä,
eikä pojasta polvi ainakaan ole pahentunut, Sarin naurahtaa.

Voima ja kunto
koetuksella
Säkylässä
Teksti: Lilja Seppänen
Kuvat: Aura Sainio
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Woima- ja kuntomittelö
järjestettiin Porin prikaatin Säkylän toimipisteessä
25.2.2015. Woima- ja kuntomittelö on erityisesti fyysistä voimaa ja kestävyyttä
koetteleva kilpailu, jonka osallistujat tulevat sekä
Säkylän että Niinisalon toimipisteistä.
– Woima- ja kuntomittelöä on järjestetty jo neljä vuoden ajan kaksi kertaa
vuodessa. Sitä alettiin järjestää vastapainoksi tavallisille hiihtokilpailuille ja
muille vastaaville, kun haluttiin tehdä
jotain erilaista. Kilpailuun voivat osallistua sekä henkilökunta että varusmiehet, kilpailun johtaja, fysioterapeutti
Jussi Sihvonen kertoo.
Naiset ja miehet sekä varusmiehet ja
kantahenkilökunta kilpailivat omissa
sarjoissaan. Jokaisesta sarjasta kolme
parasta osallistujaa palkittiin. Lajeja mittelössä on kuusi: sotilaspenkki,
leuanveto, taakankanto, boxille nousu, 500 metrin sisäsoutu ja 50 metrin
esteuinti. Tänä vuonna kilpailun voitti
jääkäri Matias Pahikkala Huoltokomppaniasta. Toiseksi tuli jääkäri Kim-

Petter Siefen 1. jääkärikomppaniasta
ja pronssille tykkimies Janne Kuronen
Raketinheitinpatterista.
– Kilpailuun osallistujat olivat laidasta
laitaan SM-tason urheilijoita, kuntosalikävijöitä, kokeilumielisiä ja ihan
tavallisiakin kavereita. Kisaamaan tulleet varusmiehet ovat sekä Säkylän
että Niinisalon toimipisteistä. Henkilökunnasta mukaan lähti tänä vuonna
lähinnä vain toimistotyöntekijöitä, siitä
iso plussa heille. Toivoisin muiden kantahenkilökuntaan kuuluvien ottavan
heistä vähän mallia ja osallistumaan aktiivisemmin ensi vuonna. Lähes kaikkien kohdalla esteuinti on koettu haastavimmaksi, mutta osallistujat ovat olleet
mukana hyvällä asenteella, Sihvonen
jatkaa.
Niinisalosta kilpailemaan tullut tykkimies Aleksi Kiiski lähti mittelöön
mukaan lähinnä kokeilumielellä. Vaihtoehtona olisi ollut talviliikuntapäivään
kuuluva hiihtomarssi, mutta Woima- ja
kuntomittelö kiinnosti enemmän. Kaikki kilpailun lajit ovat tuntuneet Kiiskestä melko haastavilta, esterata kuitenkin
helpoimmalta. Kiiski ei ollut valmistautunut mittelöön erityisemmin, mutta
se on kuitenkin sujunut hyvin, vaikka
parannettavaa aina onkin.
– Kilpailu on ollut kiva ja sitä kannattaa
kyllä järjestää edelleen vuosittain, Kiiski sanoo hymyillen.
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Sosiaalikuraattori Sanna-Kaisa
Lehto-Mäkelä tarttui rohkeasti
kilpailun haasteeseen.

olivat todella kovakuntoisia, erityisesti viiden kärki. Voitto ei todellakaan
irronnut helpolla vaan oli yritettävä
parhaansa. Lajit testasivat sekä kilpailijoiden voimaa että kestävyyttä, joten
monipuolinen treenitausta vaikutti
voittomahdollisuuksiin.
Pahikkalan
vinkki tuleville kilpailijoille onkin mahdollisimman monipuolinen harjoittelu.
– Vaikein laji kilpailussa oli soutu, sillä
aloitin liian kovin ja kunto loppui puolessa välissä ihan kokonaan. Helpoimmalta tuntui sotilaspenkkipunnerrus,
jossa teinkin 39 toistoa ja se oli kaikkein paras tulos. Myös uimaesterata
meni yllättävän hyvin, ylipäätään kaikesta tuli sellainen hyvä rutiinisuoritus.
SM-tasolla kilpailu ja harjoittelu eivät
ole asepalveluksen aikana kevyimmästä päästä. Aikaiset herätykset väsyttävät ja jos urheiluvapaat myönnetään,
niin sinne lähdetään palveluksen päätteeksi iltapäivällä ja ohjelmassa on Pahikkalan tapauksessa mm. saliharjoittelua, lajiharjoittelua, heittoja, loikkia,
juoksemista ja peruskunnon kohottamista. Palveluksen ja urheiluvapaiden
lisäksi Pahikkala käy treenaamassa
vapaa-ajallaan kuntotalolla.

Olosuhteet kunnossa

Prikaatin kovakuntoisin taistelija löytyy Huoltokomppaniasta

Voiton takana monipuolinen harjoittelu
Teksti: Aura Sainio ja kuva: Lilja Seppänen

P

orin prikaatin Säkylän toimipisteessä järjestetyn Woima- ja
kuntomittelön voitti Säkylässä
palvelustaan suorittava jääkäri Matias Pahikkala. Pahikkala kilpailee
SM-tasolla keihäänheitossa ja on treenannut ahkerasti ennen palvelukseen
astumistaan. Hän aikoo kuntoilla myös
palveluksen aikana mahdollisuuksien
mukaan.
Huoltokomppanian Matias Pahikkalalle kilpailuun osallistuminen lähti
alikersanttien ehdotuksesta. Pahikkala
itsekin uskoi voivansa pärjätä, vaikka
voitto tulikin yllätyksenä. Kilpailuun
mukaan häntä houkutteli myös kahden

päivän kuntoisuuslomat. Pahikkala on
harrastanut keihäänheittoa 15-vuotiaasta asti ja kilpailee nyt SM-tasolla.
Sekä Woima- ja kuntomittelön että
keihäänheittomenestyksen takana on
kova ja monipuolinen harjoittelu.
– Ennen inttiä treenasin koulun ohella
noin 12 kertaa viikossa. Nyt käyn palveluksen aikana salilla ja niin paljon
urheiluvapailla kuin ehdin. Ennen kilpailua en harjoitellut mitenkään erityisesti vaan perustreeni riitti, Pahikkala
kertoo.
Pahikkalan mielestä kilpailu oli hyvin
järjestetty ja osallistujia oli tarpeeksi.
Pahikkalan mukaan muut kilpailijat
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– Yllätyin positiivisesti kuntotalosta.
Eipä voisi paljon parempia treenitiloja
puolustusvoimilta vaatia, olen ollut todella tyytyväinen. Salin puitteet ovat
kattavat ja uiminen toimii hyvin palauttavana harjoitteena. Intin aikana
pystyy pitämään kuntoa yllä, sillä kaikki on lähinnä itsestä ja omasta päästä
kiinni. Pitää vain päättää, että jaksaa
tehdä treenit ja treenata tarpeeksi, ettei
kunto laske, Pahikkala kertoo.
Pahikkalalla on pitkä urheilutausta ja jo
ennen keihäänheiton aloittamista hän
on harrastanut yleisurheilua ja judoa
4,5 -vuotiaasta lähtien. Kouluikäisenä
huomattiin, että hän on yleisurheilun
lajeista erityisen hyvä keihäänheitossa. Pahikkalan eno on toiminut hänen
valmentajanaan keihäänheitossa, joten
hän on nähnyt millaista huippu-urheilijan arki ja harjoittelu on. Intti on vaikeuttanut treenaamista jonkin verran
ja se on väkisinkin erilaista kuin siviilielämässä. Pahikkalaa itseään auttaa pkaudella samassa tuvassa ja nyt samalla
aliupseerikurssilla oleva treenikaveri,
sillä yhteinen harjoittelu motivoi harjoittelussa eteenpäin.
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Kasarmin peruskorjaus, terveysasema, raskaan raketinheittimen tilat ja
tietyöt varuskunnan kärkihankkeina vuosille 2015-2016

Varuskunta kehittyy
vastaamaan uusiin
vaatimuksiin
Teksti ja kuvat: Markus Malila

Porin prikaatin huoltopäällikkö, everstiluutnantti
Juha Majala seuraamassa
Huovinrinteen terveysaseman purkutöitä.
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P

orin prikaatin varuskuntaalueet Säkylässä ja Niinisalossa ovat saamassa lähivuosien aikana merkittäviä
kiinteistö- ja rakennusinvestointeja. Investointien arvo on yhteensä yli 24 miljoonaa euroa. Näistä
suurimpia projekteja ovat Säkylässä
toteutettavat uuden terveysaseman rakentaminen, kasarmirakennusten peruskorjaukset sekä kauan odotettu
kasarmien takatien rakentaminen ja
Niinisalossa tehtävä raskaan raketinheittimen tilat.
Porin prikaatin huolto-osastolla on riittänyt kiirettä, kun erilaisten projektien
suunnitelmia on kierrätetty päätöksentekijältä toiselle.
- Välillä tuntuu, että kokoustamme päivät pitkät, Porin prikaatin huoltopäällikkö, everstiluutnantti Juha Majala
naureskelee ja kiittelee samalla sujuvaa
yhteistyötä erityisesti Senaattikiinteistöjen ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen suuntaan.

Seuraavan kahden vuoden aikana Porin
prikaatin hankkeisiin sijoitetaan yhteensä 24,5 miljoonaa euroa. Tästä pääosa menee uuden terveysaseman (n 5
Meur), kasarmien takatien (0,67 Meur)
ja kasarmi 1:n takapihan ja piharakennuksen (10,58 Meur) rakentamiseen.
Lisäksi raskaan raketinheittimen tiloihin käytetään 5, 3 Meur.
- Kaikkien projektien yhteinen nimittäjä on laajentuneen prikaatin tarpeisiin
vastaaminen ja asevelvollisten palvelusolosuhteiden parantaminen. Varusmiesten petipaikkoja ja kaluston säilytystilaa tarvitaan lisää, Majala avaa.

Terveysasema vihdoin takaisin
Huovinrinteen nykyinen varuskuntasairaala puretaan ja tilalle rakennetaan
uusi terveysasema. Varusmiesten terveydenhuolto pääsee vihdoin palaamaan varuskunta-alueella muutaman
vuoden jatkuneen Säkylässä toimimisen jälkeen ja vuokrasopimus Säkylän
kunnan kanssa päättyy. Vanha varus-
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kunnan terveysasema laitettiin käyttökieltoon sisäilmaongelmien takia vuonna 2011. Uuden terveysaseman tiloihin
suunnitellaan sijoitettavaksi myös päävartio.
- Uusi terveysasema ja kasarmien takatie ovat hankkeita, jotka parantavat
lisäksi palvelusturvallisuutta, Majala
muistuttaa.

Kasarmit peruskorjataan ja kulkua parannetaan
Suunnitelmien mukaisesti myös Huovinrinteen kasarmien peruskorjaus
käynnistyy tänä vuonna. Ensimmäisen
korjattavana on rakennus 31 eli Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan
sekä nykyisen päävartion kasarmirakennus. Peruskorjauksissa mm. 1960
-luvulla rakennettujen kasarmien ilmanvaihtojärjestelmät saatetaan nykyvaatimuksia vastaavalle tasolle rakentamalla rakennuksiin koneellinen
ilmanvaihto.

Varuskunta kehittyy...
- Kaikki neljä kasarmia peruskorjataan
järjestyksessä ja projektin on määrä
olla valmis vuonna 2021.
Kasarmien taakse rakennettavan tien
on määrä olla sorapäällysteisenä valmis lokakuun loppuun 2015 mennessä. Myöhemmin tie on tarkoitus myös
päällystää ja valaista. Visiona on, että
nykyinen Porilaistie voidaan rauhoittaa
kevyelle liikenteelle ja takatielle ohja-

taan erityisesti kasarmirakennuksiin
suuntautuva raskas ajoneuvo- ja huoltoliikenne.

Meluntorjuntaa, sääsuojia ja
huoltoa
Lisäksi nyt toteutettavien hankkeiden listalla on liuta muita, pienempiä
hankkeita, kuten esimerkiksi erilaisia
kaluston sääsuojia ja olemassa olevan
infrastruktuurin kunnostus- ja ylläpitohankkeita.

Raasin ampumaratojen meluntorjuntaa
parannetaan vallihankkeella ja mm.
Säkylässä koulutustukikohta Camp
Maurin infrastruktuuria kehitetään ja
huolletaan.
Niinisalossa nykyisestä 300 metrin ampumaradasta tehdään 150 metrin rata
ja se varustetaan uudella katoksella.
Varuskunnan ytimessä tällä hetkellä
sijaitseva pistoolirata siirretään 150 m
ratojen yhteyteen. Kevyitä sääsuojia rakennetaan mm. ajoneuvojen säilytystä
varten Säkylään ja Niinisaloon.

Porin prikaatin hankkeita 2015-2016
Yhteensä n. 24,5 miljoonaa euroa hankkeisiin ja pieninvestointeihin Säkylän, Raasin ja Niinisalon alueilla.
Sisältäen mm:
- Uusi terveysasema ja päävartio (Säkylä)
- Kasarmien takatie (Säkylä)
- Kasarmin peruskorjaus (Säkylä)
- Raskaan raketinheittimen tila (Niinisalo)
- Maanpuolustuksen johtamispaikkojen koulutusympäristö ja
varastot (MAPUJOPO) (Niinisalo ja Säkylä)
- Sääsuojia (Säkylä, Niinisalo)
- Ampumaratahankkeita (Niinisalo, Raasi)

Suikkila
Gränsbackan ulriika

TURKU

Tulossa
ihana Ulriika!

Huoneistoesimerkkejä: krs
mh €
vh €
32,5 m2 as 44
1h+kt 6 66.250 128.000
37,5 m2
as 5
1h+kt 2 59.750 131.000
47 m2
as 24 2h+kt+s 4 86.700 176.000
56,5 m2 as 14 2h+kt+s 3 98.650 206.000
59,5 m2 as 43 3h+kt+s 6 108.950 222.000
70 m2
as 10 3h+kt+s 2 104.000 237.000
81 m2
as 15 4h+kt+s 3 125.100 279.000

Gränsbackankuja 1
nyt se on totta: ennakkomarkkinoinnissa jotain uutta ja
odotettua parhaalla paikalla
Gränsbackassa, länsikeskuksen
kupeessa. ulriikan 7-kerroksinen
autotallipaikka alk. 19.500 €/kpl
kerrostalo on tehty hyvää elämää autokatospaikka alk. 6.900 €/kpl
varten! kodeissa lattialämmitys ja
upeat isot ikkunat! Energialuokka c. ncc.fi/ulriika
NCC ASUNTOMYYNTI avoinna ma–pe klo 9–16
puh. 0800 418 500 (maksuton), Helsinginkatu 15, Turku
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Protolab specializes in special vehicles and
vessels and high-level ballistic-and mineprotection systems.

Protolab is able to support the whole
development cycle of the vehicle from the
initial design to the prototypes and production.

Protolab Oy, Sinikalliontie 12, 02630 Espoo, Finland
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www.protolab.fi

Maavoimien
kovinta tulivoimaa
Teksti: Esa-Pekka Avela Kuvat: Satakunnan tykistörykmentti

R

askas raketinheitinjärjestelmä on tuonut merkittävän
lisän puolustusvoimien iskukykyyn. Heittimillä voidaan
tuhota tai häiritä vastustajan reservejä,
komentopaikkoja ja taistelun tukiorganisaatioita sekä luoda vastustajan toimintaa vaikeuttavia kaukomiinoitteita.
¬- Raskas raketinheitinjärjestelmä
tarjoaa mahdollisuuden syvyyteen tapahtuvalle tulenkäytölle sekä kyvyn
rajoittaa vastustajan mekanisoitujen
joukkojen liikettä tai suojata omien
joukkojen sivustoja panssarimiinoittein, kertoo Raketinheitinpatterin päällikkö, majuri Nikolai Votshenko Niinisalosta, jonne heittimet on sijoitettu.
Operatiiviseen käyttöön on hankittu
AT2-panssarimiinaraketteja, joilla kyetään ampumaan panssarimiinoitteita
jopa 38 kilometrin päähän. Miina pystyy tuhoamaan panssarivaunun. Siinä

on käsittelynesto sekä itsetuhomekanismi.
Heittimen alusta perustuu M2 Bradley
-kuljetuspanssarivaunuun. Alustaan on
istutettu aseosa, johon voidaan ladata kaksi rakettikasettia aseosan omilla
nostureilla. Yhdessä kasetissa on kuusi
rakettia tai kaksi tykistöohjusta.
Raskas raketinheitin kykenee itsenäiseen tulitoimintaan ammunnanhallinta- ja paikannusjärjestelmänsä ansiosta. Tulitoiminta voidaan toteuttaa
miehistön poistumatta panssaroidusta
ohjaamosta.
Raskaan raketinheittimen miehistön
muodostaa kaksi partiota. Partioon kuuluu kaksi aliupseeria – johtaja ja ajaja
– sekä miehistöön kuuluva ampuja.
Suomeen on hankittu raskaita raketinheittimiä Hollannista, Yhdysvalloista
ja Tanskasta. Raskas raketinheitinjärjestelmä saapui Suomeen vuoden 2007
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helmikuussa. Järjestelmän käyttöönottaminen vaati paljon työtä, koska järjestelmä oli Suomelle aivan uusi.
Viimeisin käyttöönottovaihe sisälsi ammunnanhallinnan modifioinnin. Sen
myötä saavutettiin yhteensopivuus
kauaskantoisten täsmäaseiden käyttöön.
- Järjestelmä on saatu yhteensovitetuksi Maavoimien taistelu 2015 -toimintaympäristöön varsin kitkattomasti,
majuri Votshenko toteaa.
Hän korostaa, ettei järjestelmän toimivuus nojaa pelkästään teknisiin
ratkaisuihin. Keskeinen merkitys on
osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllä
– sijoitetuilla reserviläisillä.
- Avainhenkilöstön kertausharjoitukset
ovat keskeinen osa suorituskyvyn ylläpitämisessä.

Raskas raketinheitin 298 RSRAKH 06
• Tulinopeus: 12 rakettia minuutissa
• Kantama: 30-330 km ampumatarvikkeesta riippuen
• Maksiminopeus: 64 km/t tiellä, 35 km/t maastossa
• Heittimen paino: 20 000 kg lataamattomana,
25 000 kg ladattuna
• Toimintasäde: 480 km
• Moottori: 500 hv Cummins VTA 903 T
V8 nelitahtidiesel
• Pituus: 6,97 m
• Leveys: 2,97 m
• Korkeus: 2,60 m
• Maavara: 0,43 m
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Puolustusvoimien

logistiikkajärjestelmä
uudistuu
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

V

uoden 2015 alussa perustettu
Puolustusvoimien Logistiikkalaitos tuottaa yhteiset logistiikan palvelut sekä mahdollistaa osaltaan puolustusvoimien suorituskyvyn
rakentamisen, ylläpidon ja käytön.
Muutos on lähtenyt puolustusvoimien
omista tarpeista. Tavoitteena on keskitetympi järjestelmä ja parempi kustannustehokkuus.
Porin prikaatin tärkein yhteistyökumppani logistiikan asioissa on 2. Logistiikkarykmentti. Se muodostaa oman
logistiikan palveluverkostonsa läntisen
Suomen alueelle. Rykmentin toimipisteitä sijaitsee kaikkiaan 13 eri paikkakunnalla. Rykmentti työllistää noin 330
henkilöä. Rykmentin kokoonpanoon
kuuluvat Turussa, Heikkilässä sijaitseva esikunta ja sen alainen Länsi-Suomen turvallisuusyksikkö sekä läntisen
Suomen alueelle toimivat Merivoimien

varikko, Länsi-Suomen varasto-osasto
ja Talousvarikko. Rykmentin ensimmäisenä komentajana on kommodori
Mika Martikainen.
Porin prikaatin lisäksi 2. Logistiikkarykmentti tukee logistisesti ja ohjaa
huollon järjestelyissä Panssariprikaatia,
merivoimien Rannikkolaivastoa, Rannikkoprikaatia ja Uudenmaan prikaatia
sekä ilmavoimissa Satakunnan lennostoa. Lisäksi tukivastuulla on useita erillisiä puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköitä.
Rykmentin logistiikkaosaston osastopäällikön Timo Rantalan mukaan yhteistyö on lähtenyt joukko-osastojen
kanssa hyvin käyntiin, koska muutosta on edeltänyt kaksi vuotta kestänyt
suunnitteluprosessi.
- Mukaan on tullut iso joukko uusia
toimijoita ja henkilöitä, toisaalta monet
toiminnot perustuvat aiemmissa orga-

nisaatioissa käytössä olleisiin toimintatapoihin. Hyvät niistä otetaan käyttöön
ja huonot heitetään romukoppaan.
Muutokseen sisältyy paljon haasteita
ja uusien yhdessä linjattavien toimintatapamallien omaksumista. Keskeiset
joukkoja tukevat palveluperusteet ovat
jo kunnossa ja ne perustuvat asiakirjoihin sekä ohjeisiin. Henkilöstö on osaavaa ja sitoutunut uudistukseen. Se luo
hyvät jatkoedellytykset uudistuksen
tavoitteiden saavuttamiselle, Rantala
sanoo.
Everstiluutnantti Rantala korostaa pitkäjänteistä suunnittelua sekä hyvää
yhteistyötä palvelun tuottajan ja tarvitsijan välillä. Eri toimipisteet ja joukkoosasatojen logistiikka-alan henkilöstö
ovat yhteydessä aina tarpeen mukaan.
Huoltojohto hioo neuvottelupäivillä
prosessinkulkuja, toimintatapoja ja
videoneuvonpitoa käydään kuukausit-

Yliluutnantti Kari Sorkkila ja varastomestari Marco Meriläinen pohtivat
uusia toimintakuvioita, joita puolustusvoimien logistiikan organisaatiomuutos on tuonut tullessaan.
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tain. Lisäksi rykmentin johto käy asiakastapaamisissa joukko-osastoissa ja
saa sitä kautta osaltaan viestiä palvelutarpeista.
- Parhaillaan yhdessä joukko-osastojen
kanssa laaditaan kahdelle seuraavalle
vuodelle palvelutarvekartoitusta, missä pyritään varautumaan mahdollisimman hyvin tuettavien joukkojen tarpeisiin. Hyvällä suunnittelulla voimme
saavuttaa myös huomattavia säästöjä,
Rantala sanoo.
2. Logistiikkarykmentti tukee logistisesti Porin prikaatia täydennysten-,
kuljetusten- ja huoltopalveluiden järjestelyissä. 2. Logistiikkarykmentti
antaa myös asiantuntijapalveluita tilanhallintaan, koulutukseen ja ympäristösuojeluun liittyvissä kysymyksissä.
Annettava tuki tarkennetaan palvelutarveprosessissa.
- Logistiikkalaitos antaa tukea myös
kuljetuksiin esimerkiksi kertausharjoitusten lisäajoneuvotarpeisiin tai kansainvälisiin harjoituksiin liittyen, kun
tarvitaan juna- tai lentokuljetusta.
Logistiikkarykmentit
eivät
tuota
aseiden, ajoneuvojen, elektroniikan
hankintaa tai niiden kunnossapitoa.
Joukko-osastot saavat näiden osalta
kaikki palvelut Puolustusvoimien Logistiikkalaitokseen kuuluvan Järjestelmäkeskuksen tai puolustusvoimien
ulkopuolisen kumppanin kautta. Muonitushuolto tulee myös ulkopuolisen
toimijan Leijona Cateringin kautta.
Joukko-osaston tilanhallinta-asioista
sopimukset hoidetaan Tampereella sijaitsevan logistiikkalaitoksen esikunnan kautta. Eri kansainvälisen rauhanturvaoperaatioiden logistiikkatarpeet
kulkevat Maavoimien esikunnan kautta, joka sitten sopimallaan tavalla tukeutuu Logistiikkalaitoksen eri toimipisteisiin.

Muutoksesta huolimatta
palvelu pelaa
Porin prikaatin huoltojärjestelmän ohjaussektorin osastoupseeri, yliluutnantti Kari Sorkkila vastaa Porin prikaatin
talous- ja lääkintähuoltoalaan liittyvistä
asioista ja pitää lisäksi joukko-osaston
edustajana ruokahuollon osalta yhteyttä Leijona Catering Osakeyhtiöön
jokapäiväisten palvelutarpeiden osalta.
Sorkkilan mukaan prikaati koki vuodenvaihteessa kolme isoa huollollista
muutosta, jotka tekivät arjen työstä
entistä haastavamman. Logistiikkapal-

Everstiluutnantti Timo Rantalan mukaan yhteistyö joukkoosastojen ja 2. Logistiikkarykmentin palvelupisteiden välillä on käynnistynyt hyvin. Rykmentillä on 13 eri palvelupistettä läntisen Suomen alueella.
velujen organisaatio ja monet toimintatapakuviot uudistuivat, kriisinhallintaoperaatioiden johtovastuu poistui Porin
prikaatilta sen siirtyessä Maavoimien
esikunnalle. Sen myötä myös operaatioiden huoltovastuu poistui Porin prikaatilta. Tämän lisäksi Porin prikaatin
ja Tykistöprikaatin yhdistyminen toi
mukanaan monia uusia työkuvioita.
- Voisi sanoa, että huoltojärjestelmässä on meneillään iso myllerrys, jossa
toimintatavat hakevat nyt uomiaan.
Asioita on tehty kuitenkin suunnitelmallisesti ja pääsääntöisesti logistiikan
parissa työskentelevillä henkilöillä on
vahva huollollinen tausta, mikä antaa
hyvän peruspohjan toiminnalle – peruspalvelu pelaa, mutta toiminnot paranevat ja tehostuvat, kun uudet toimintatapamallit saadaan kokonaisuudessaan
valmiiksi, Sorkkila sanoo.
Parhaillaan työn alla on palvelutarvekartoitus kahdelle seuraavalle vuodelle,
missä pyritään huomioimaan prikaatin
kaikki tarpeet, on sitten kysymys esimerkiksi varusmiehen vaatetuksesta,
kertausharjoituksessa olevan reserviläisen tarpeista tai vaikkapa kenttäsairaanhoitajien käytöstä eri harjoituksissa.
- Palvelutarvekartoitus on iso rutistus,
joiden myötä yhteistyökumppanimme,
kuten esimerkiksi 2. Logistiikkarykmentti tai muut palvelujen tuottajat
pystyvät vastaamaan asettamiimme
toiveisiin, Sorkkila sanoo.
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FAKTAA
Puolustusvoimien logistiikkalaitos
vastaa puolustusvoimien materiaalihallinnosta, hankintatoimesta, terveydenhuollon järjestämisestä ja ympäristöasioista sekä tilahallinnasta. Sen talousarvio
vastaa noin puolta puolustusbudjetista.
Logistiikkalaitoksen perustamisella
parannetaan
kustannustehokkuutta,
poistetaan päällekkäisiä toimintoja, yhtenäistetään logistiikan toimintamalleja
ja varmistetaan poikkeusolojen toimintavalmius. Logistiikan uudet järjestelyt
tukevat operatiivista toimintaa ja joukkotuotantoa.
Logistiikkalaitokseen kuuluu kolme
logistiikkarykmenttiä, joiden esikunnat
sijaitsevat Kouvolassa, Turussa ja Jyväskylässä. Logistiikkarykmentit huolehtivat vastuulleen osoitettujen puolustusvoimien sekä rajavartiolaitoksen
joukkojen tarvitsemista logistiikan tuen
ja palvelujen järjestelyistä. Logistiikkarykmentit varastoivat kaikkien puolustushaarojen sotavarustusta ja valmistautuvat materiaalin hajauttamiseen
valmiutta kohotettaessa.
Logistiikkalaitos on puolustusvoimien
sisällä jättiläinen niin tehtäviensä monipuolisuuden kuin resurssiensakin näkökulmasta. Siihen sijoittui henkilöstöä 33
eri joukko-osastosta ja kaikista puolustushaaroista. Laitoksella on seitsemän
hallintoyksikköä

Alokkaat valantekoasennossa valmiina toistamaan
valan esikaavan lukijan
perässä.
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Kaksin verroin valaa
Porin prikaatin saapumiserän
1/15 varusmiehet vannoivat
sotilasvalansa tänä vuonna
kahdessa erässä. Valatapahtumat järjestettiin paikkakuntakohtaisesti Säkylässä ja Niinisalossa. Säkylässä sotilasvala
ja -vakuutus vannottiin perjantaina 13.2. ja Niinisalossa
perjantaina 20.2.
Perinteiden mukaisesti varuskunta-alue ja tapahtumat
vetivät puoleensa tuhansia
varusmiesten omaisia. Valan
esikaavan lukijana toimi Säkylässä sotaveteraani Tuomo
Linnainmaa Hämeenkyröstä
ja Niinisalossa sotaveteraani
Aaro Holma Kankaanpäästä.
Valan jälkeen omaiset pääsivät tutustumaan yksiköihin ja alokkaiden tupiin.
Säkylässä valan ohikatselmusmarssissa nähtiin myös perinneosasto
erilaisine pukuineen.
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Sukupolvien kohtaaminen
Säkylän valalla

Valan esikaavan lukijana
toimi sotaveteraani
Tuomo Linnainmaa.

Teksti: Lilja Seppänen

K

un minua pyydettiin pitämään
puhe sotilasvalassamme, koin
sen tehtäväksi, josta en todellakaan halunnut kieltäytyä. Kirjoitin puheen suurimmaksi osaksi itse, mutta
sain siihen apua myös prikaatin esikunnasta. Näin jälkeenpäin olo on helpottunut, että vala on ohitse, sillä puheen
pitäminen taisi jännittää niin paljon,
etten nyt muista koko tilanteesta paljoakaan, tuore pioneeri Juha Linnainmaa naurahtaa.
Tammikuun saapumiserän alokkaiden
sotilasvala sujui aurinkoisessa säässä.
Linnainmaan puhetta oli tullut kuuntelemaan myös hänen vanhempansa sekä
sisko ja kaksi isoveljeä. Lisäksi hänen
isoisänsä sotaveteraani Tuomo Linnainmaa toimi valakaavan esilukijana.
- Minulle armeija oli selkeä valinta, sillä koen olevani melko isänmaallinen
ja mielestäni varusmiespalveluksen
suorittamisesta on minulle enemmän
hyötyä tulevaisuuden kannalta kuin
siviilipalveluksesta. Vaikka isoisäni ei
ole paljoa puhunut armeija- tai sotaajoistaan, kunnioitus häntä ja muita sotaveteraaneja kohtaan on suuri. Ilman

heitä meillä ei välttämättä olisi itsenäistä Suomea, Linnainmaa jatkaa.
Onnistuneen puheen ja valan jälkeen
Linnainmaa pääsi muiden varusmiesten
tapaan esittelemään varuskunta-aluetta
ja kasarmirakennuksia omaisilleen.
Erityisesti Linnainmaan vanhemmat ja
isoisä kehuivat ja olivat erittäin tyytyväisiä poikansa pitämästä puheesta.
- Mielestäni on hyvä asia, että on olemassa sotilasvakuutus myös sotilas-

Valan esikaavan lukijan
pojanpoika pioneeri
Juha Linnainmaa puhui
varusmiehille Säkylässä.
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valan rinnalla kaikille niille, jotka
kuuluvat eri uskontoon tai ovat uskontokuntaan kuulumattomia. Vala on juhlallinen ja odotettu tilaisuus, sillä silloin
emme ole enää alokkaita ja peruskoulutuskausi alkaa olla lopuillaan. Itselläni
ei ollut sen suurempia odotuksia tai tavoitteita armeijan suhteen, mutta olen
tyytyväinen valintoihin, sillä pääsin
pioneeriksi ja aliupseerikurssille, Linnainmaan kertoo.

Käyntikohteet ja tehtaanmyymälät
www.jalasjarvi.fi/matkailu

Tervetuloa
JALASJÄRVELLE!

Porissa on paras
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l
l
e
k
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Pelastusharjoitusalue on
erinomainen pelastustoimen,
turvallisuusalan ja kriisinhallinnan tarpeisiin Porin
lentoaseman vieressä.

14-15

linvoimaohjelma

Meille voit soittaa koska tahansa.
Ajanvaraukset, korttiongelmat ja useat muut akuutit pankkiasiat voit hoitaa
puhelimitse nyt mihin vuorokaudenaikaan tahansa, myös viikonloppuisin.
Me teimme senkin mahdolliseksi – ensimmäisenä pankkina Suomessa.
Asiakaspalvelumme henkilöasiakkaille suomeksi 0200 3000 (pvm/mpm)
ma-su 24h/vrk.

Teemme sen mahdolliseksi

0200 3000
nordea.fi
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Nordea Pankki Suomi Oyj

w w w.pelastusharjoitusalu e.fi

Porin prikaatin vuosipäivän
palkitsemiset Säkylässä 13.2.
Porilaistaistelijat, levyke + 300e
Kapt Matti Jorva
Ylil Petri Pusala
Ylik Jari Välimaa

Porin prikaatin levykkeet
Kultainen + stipendi 200e
Ylil Teemu Jokinen
Evl Juha Majala
Kapt Jari Ruski
Ltn Pasi Suomi
Hopeinen + stipendi 100e
Ylil Jaska Hyvönen
Kapt Ville-Matti Koski
Lupahallintosihteeri Sirkku Suvitie
Varastonhoitaja Teuvo Leskinen
Ylik Jaakko Liimatta
Pronssinen levyke + stipendi 50 e
Ylil Marko Eskola
Kapt Aki Hugg
Kapt Juha A Mäkinen

Henkilöstösihteeri Heli Kaunisharju
Henkilöstösihteeri Maija Sankari
Taloussihteeri Tarja Mäenpää
Kapt Jouni Jesiöjärvi
Vääpeli Iiro Myllys
Ylik Mika Mäki
Ylik Antti Heino
Ylik Joonas Lampi
Ylil Pasi Ryhänen
Maji Timo Saarnio
Ylik Antti Niemi
Ylik Aleksi Viikinkoski

Vuoden työpiste
Panssarintorjuntakomppania

Joukkoyksiköiden kärkikouluttajat
SATJP Kapt Antti Parviainen
SATPIONVP Ltn Erik Gockel
VSHP Ltn Anni Nummela

Vuoden siviilityöntekijä
Liisa Sarin
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Aluetoimistojen vuoden
työntekijät
Toimistosihteeri Anna Kuusrainen

Kunniamaininnat
Nina Peltola
Satu Seppä

Vuoden urheiluteko
Ylik Oskari Kössi
Kössi on lajissaan Skeetissä tehnyt
vuonna 2014 henkilökohtaisen Suomen ennätyksen, mutta myös osallistunut joukkueammunnan Suomen
ennätyksen tekemiseen. Lisäksi hän
on voittanut henkilökohtaisen SMkultamitalin.

Joukkoyksikön / vast. ja esikunnan vuoden liikuntavaikuttaja
SATJP Ltn Antti Paasikoski
SATPIONVP Ltn Lassi Viskari
VSHP Yliluutnantti Pasi Risku

...ja Niinisalossa 17.2.
Joukkoyksiköiden kärkikouluttajat
SATTR Ltn Jukka Kyösti
POHMJP Ltn Henry Hoot

Aluetoimistojen vuoden
työntekijät
Toimistosihteeri Jaana Lähteenmäki
Toimistosihteeri Pirjo Haapala

Tykistölliset palkitsemiset
Tykkimiesmitali soljen kera
Maj Koivu Esa Petri
Ylil Hämäläinen Joni Juhani
Kapt Miettinen Reijo Eero
Maj Kangas Jarmo Antero
Ylil Miettinen Miika Petteri
Ylil Pietilä Olli Tapani
Ylil Heikkilä Marko Olavi

Tykkimiesmitali
Sotksisar Laine Maria-Liisa

Joukkoyksikön / vast. ja esikunnan vuoden liikuntavaikuttaja
SATTR Kapt Lauri Torniainen
POHMJP Ltn Ilkka Juvela

Porilaisristi
Nummela Anni
Rissanen Teemu
Virtanen Vili
Nordberg Nico
Peltola Nina
Murtonen Ilpo
Ollikainen Raimo
Hämäläinen Tuukka
Ringvall Anita
Katila Risto
Karttunen Jukka
Viitanen Petteri
Kylmälä Kimmo
Paula Kaunismäki
Markku Salonen. (MilLog Oy)
Jorma Pennanen. (ME Group Oy)
Ylikonstaapeli Jarmo Suominen, Poliisiammattikorkeakoulu Tampere
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Ylikonstaapeli Markku Suonenvirta,
Poliisiammattikorkeakoulu Tampere
Jussi Mäki, Securitas Olkiluodon
toimipiste

MUUT PALKITSEMISET
Tanskan puolustusvoimat on palkinnut Syyrian operaatiossa ansioituneita
suomalaisia sotilaita ”Defence Medal
for Meritous International Service”
-mitalilla.
majuri Juha Soutolahti
kapteeni Karri Kinisjärvi
luutnantti Markku Sutinen
luutnantti Mikko Penttilä
luutnantti Joni Tynkkynen
ylikersantti Mikko Liimatainen
ylikersantti Jani Mäkipelto

Raisio on hyvä paikka asua
ja opiskella!
ajoneuvoasentaja - artesaani - automaatioasentaja - datanomi - ict-asentaja - kokki
koneistaja - kunnossapitoasentaja levyseppähitsaaja - lähihoitaja - merkonomi talonrakentaja - oppisopimus - ammatti- ja
erikoisammattitutkinnot usealta alalta

Raseko tarjoaa monipuolista
nuoriso- ja aikuisasteen koulutusta Raisiossa ja lähialueilla. Kiinnostaapa sinua sitten tekniikka,
ravintola- ja cateringala, liiketalous,
sosiaali- ja terveysala tai vaikkapa
käsi- ja taideteollisuus, tarjonnassamme on valinnanvaraa monelle
uralle! Kysy myös oppisopimusmahdollisuuksista!

www.raseko.fi

Pankin vaihto mielessä?

HUITTISTEN SÄÄSTÖPANKKI TOIVOTTAA
TERVETULLEEKSI OMAAN LÄHIKONTTORIISI!
Asiantuntevaa ja ystävällistä pankkipalvelua lähellä sinua?
Mutkaton yhteydenpito pankkiin puhelimella, sähköpostilla tai henkilökohtaisella
käynnillä? Erityisasiantuntijoiden tapaamiset omassa konttorissasi? Kyllä!
Palvelemme Eurassa, Huittisissa, Kokemäellä, Porissa, Säkylässä,
Ulvilassa, Vammalassa ja Äetsässä jokaisena arkipäivänä klo 10–16.30.

Palvelussa emme säästele – tule ja totea itse!
HOIDAMME KAIKKI
PANKIN VAIHTOON
LIITTYVÄT ASIAT
PUOLESTASI.

EURA puh. 010 8415 760 ı HUITTINEN puh. 010 8415 700 ı KOKEMÄKI puh. 010 8415 755
PORI, Kauppatori puh. 010 8415 740 ı SÄKYLÄ puh. 010 8415 770 ı ULVILA puh. 010 8415 730
VAMMALA puh. 010 8415 780 ı ÄETSÄ puh. 010 8415 795
www.saastopankki.fi/huittistensp
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VIHERHIUKKASET
1/2015 www.sotku.fi
Teksti ja kuva: Seija Heiska

P

Uusia jaostoja

imeä vuodenaika on ohitettu ja
nyt mennään hurjaa vauhtia kohti kevättä. Takapakkiakin tässä
etenemisessä vielä otetaan, se kuuluu
asiaan ja kevään tuloon. Mutta nyt on
hienoa seurata miten päivä pitenee ja
linnut aloittavat konserttiaan.

Yhdistyksen toimintaa terävöittämään
on perustettu kolme uutta jaostoa.
Talousjaosto, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä
toimistosihteeri. Jaoston seuraa taloudellista tilannetta ja raportoi edelleen
johtokunnalle. Jaoston käyttö mahdollistaa näppärämmän seurannan ja
nopeamman reagoinnin mikäli tarvetta
ilmenee. Iskuryhmä on ollut toiminnassa aiemminkin ja se herätettiin
uudelleen henkiin. Iskuryhmä toimii
kodin toimintojen pyörittäjänä henkilöstön virkistys- ja koulutuspäivien
aikana, tarvittaessa muulloinkin. Iskuryhmään kuuluu varapuheenjohtaja,
vuorovastaavat ja sotilaskodin johtaja.
Tiedotusjaoston jäsenet, tiedottaja ja
toimistonhoitaja vastaavat yhdessä lehtiartikkeleista, tiedotteista sekä alokastilaisuuksista.

Sisartapahtumat vauhdissa
Vauhdilla on käynnistynyt yhdistyksen uusi toimintavuosikin. Tammikuun
tapahtuma, jooga on jo joogattu. Ehkä
tämä maistiainen uuteen lajiin innosti
uuden harrastuksen pariin. Helmikuun
tapahtuma jatkaa hyvinvointiteemaa.
Sisaret pääsivät perehtymään smoothien tekoon, muodikas asia tämäkin.
Maistiaisiksi saatiin vihersmoothieta ja
kotimaisista marjoista valmistettua proteiinismoothieta. Samalla järjestettiin
sisarvaatekirppis, jonka tarkoituksena
oli ”tuo tullessas ja vie mennessäs”- periaatteella laittaa kaappiin mahdollisesti kertyneet ylimääräiset sisarvaatteet
kiertoon. Vaikka sisarvaatteiden kuosi on vuosien varrella vaihtunut, ovat
kaikki kuosit ja mallit vielä virallisia.
Lehväpusero on ihan yhtä käyttökelpoinen kuin ruutukuosikin. Kolmantena teemana helmikuun sisarillassa oli
ansiomerkkien kiinnitys.
Maaliskuun sisartapahtuma on perinteisesti kevätkokous. Päivämäärä on
19.3.2015, kellonaika 18.00 ja paikkana kerhohuone. Kokouksessa käydään
läpi toimintakertomus viime vuodelta,
sekä tutustutaan tilinpäätökseen. Luvassa on mielenkiintoista asiaa paikallaolijoille.

Huhtikuussa koulutusristeily
Huhtikuussa tehdään koulutusristeily,
joka toteutetaan piknik-risteilynä. Lähdetään aamulla Turusta kohti Maarianhaminaa, nautitaan laivalla aamiainen
ja kouluttaudutaan. Maarianhaminassa
vaihdetaan vauhdikkaasti laivaa ja kun
kokka on taas Turkua kohti, on aika

Anne Valtonen ja aatteen värinen
smoothie helmikuun sisarillasta.

lounaan ja vapaan ajan. Koulutuksen
tarkemmat aiheet ja aikataulut tarkentuvat myöhemmin, mutta luvassa on
asiaa ainakin poikkeusoloissa toimimisesta.
Toukokuulle on suunniteltu tutustumista Camp Mauriin. Osalle porukasta
paikka on tuttu, sillä veimme Niinisalon vieraamme sinne tutustumiskäynnille vuotta aiemmin. Nyt on uusi mahdollisuus päästä tutustumaan paikkaan.
Vierailun jälkeen siirrymme Harjulintulaavulle nauttimaan kahvista sekä varhaiskevään maisemista. Vierailun päivämäärä on vielä avoin.
Kevätkausi päättyy perinteiseen saunailtaan. Tänä vuonna kevätkauden pölyt
pestään pois 11.6.2015 Areenan saunalla kello 18 alkaen.
Tuija ottaa vastaan ilmoittautumisia sisartapahtumiin. Häneltä saa myös tarvittaessa lisätietoja.
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www.sotku.fi
Sotilaskoti on saanut uudet kotisivut.
Sivuilta löytyy yleistä tietoa, ajankohtaisia tiedotteita toiminnasta ja mahdollisesti poikkeavista aukioloajoista.
Sisarille on omat sivut, joihin kirjaudutaan sisään käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Omat tunnukset saat ottamalla
yhteyttä toimistonhoitajaan. Vain sisarille tarkoitetuilta sivuilta löytyy työvuorolistat, sisarkirjeet, tietoa tulevasta
ja muuta kivaa sekä hyödyllistä tietoa.
Käykääpä kurkkaamassa sivuja: www.
sotku.fi Vinkkejä ja mielipiteitä sivuja
koskien otetaan vastaan!
Nautitaan arkisista päivystysvuoroista harrastuksemme parissa ja lisätään
hilloksi osallistuminen monipuolisiin
sisartapahtumiin! Heinäkuussa päivitetään taas kuulumiset. Siihen saakka:
mukavaa kevättä kaikille!

”L

oppukesällä 1963 lähti pyörämarssi Turusta Heikkilän
kasarmin kentältä kohti
Säkylää, Porin prikaatin uutta sijoituspaikkaa. Pataljoona pysähtyi yöpymään Vahoniemessä. Siellä Säkylän
kunta tarjosi uusille tulokkaille tulokahvit, jonka tarjoilusta vastasivat juuri
toimintansa aloittaneen Säkylän soti-

laskotiyhdistyksen jäsenet” (”Porilaisia”
palvellen vuodesta 1963, s. 19).
Alusta alkaen vapaaehtoissisaret ovat
iloisina ja innokkaina olleet valmiina
kahvittamaan.
Alkuaikojen alkeellisista oloista on
vuosikymmenien kuluessa siirrytty
nykyaikaiseen keittiöön, leipomoon ja
kahvilalinjastoon. Mutta yksi asia on

Sotilaskodin kahvila
palvelee, tarjoilujaoston
sisaret apuna.
Teksti: Tarja Putko
Kuvat: Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen arkisto

pysynyt samana: sisaret ovat edelleen
iloisia ja innokkaita. Vuonna 2014 tarjoilujaostossa toimivia sisaria oli 84.
Heille kertyi työtunteja 2328. Lisäksi
on ikivihreiden joukko. He ovat sisaria,
jotka ovat olleet vuosikymmenet mukana linjastolla ja erilaisissa tilaisuuksissa kahvipannu kädessä. He eivät enää
jaksa osallistua aktiivisesti vuoroilleen,
mutta auttavat vielä esim. alokas- ja
joulupussien teossa. Osa ikivihreistä sisarista on perustajajäseniä.
Sisarista Tarja Pihlavirta ja Airi
Starck tekevät vuorolistat. He ovat itsekin aktiivisia tarjoilusisaria. Johtokunnasta on listojen teossa mukana Tarja
Putko.
Vuorolistat tehdään neljä kertaa vuodessa. Sisarilla on listassa vaihteleva
määrä vuoroja; joku haluaa ja ehtii tulla useammin, joku toinen toivoo vain
yhden vuoron. Toisinaan on tilanteita,

jolloin sisar ilmoittaa että hän pitää taukoa toiminnasta ja
palaa mukaan kun itselle sopii. Toiveet otetaan huomioon.
Sisarista on muodostettu kuusi pienryhmää, jotka kukin
vuorollaan vastaavat alokasviikonloppujen ja valatilaisuuksien kahvituksista. Pienryhmän vetäjä kutsuu tarvittavan määrän sisaria pienryhmästään. Lisäksi sisaria
tarvitaan moniin eri kahvituksiin, joita sotilaskodissa järjestetään.
Linjastolla sisaret huolehtivat sotkun henkilökunnan apuna siitä, että munkkilaatikot, piirakat, sämpylät ja monet
muut herkut ovat esillä ja asiakkaiden saatavilla. Illat ovat
kovin erilaisia. On kiireisiä iltoja, jolloin jonoa on ovelle
asti. Silloin ilta kuluu vauhdikkaasti; vitriinin hyllyjä täytetään kaiken aikaa ja tyhjiä munkkilaatikoita vaihdetaan
täysiin. Välillä silmäillään salin puolelle ja käydään siistimässä pöytiä tarpeen tullen. Illan päätteeksi siistitään
miehistösali. Hiljaisina iltoina tehdään samat asiat, mutta
ilman kiirettä ja tohinaa.

Pitserian tunnelmaa
Vuoden mittaan omassa leipomassa valmistetaan tuhansia
ja tuhansia munkkeja, sämpylöitä ja muita herkkuja. Kerran kuukaudessa osaan sotkun pöytiä levitetään punavalkoruudulliset kangasliinat ja aterimet kääritään punaisiin
servietteihin. Loppusilauksena tuodaan vielä pitsamenu
pöydälle ja suosittu pitsailta voi alkaa. Pöydät täyttyvät
äkkiä, Sotkun täyttää herkullinen pitsan tuoksu ja vuorossa olevan pienryhmän sisaret kantavat pitsan toisensa
jälkeen pöytiin.

Vapaaehtoissisaret toimivat
sotilaskodin ammattitaitoisen,
palvelualttiin ja ystävällisen
henkilökunnan apuna.

Vuorolla oleva sisar antaa omaa aikaansa vapaaehtoistyölle.
Joku tulee töistä kiirehtien, joku järjestää lapsille hoitopaikan,
että ehtii hetkeksi nauttimaan Sotkun tunnelmasta. Joku taas
on työelämän jättänyt ja muilta harrastuksilta ehtii vuoroilleen Sotkuun. Yhtäkaikki, kuka mistäkin tilanteesta tulee, linjastolla olo virkistää ja sinne tullaan aina iloisina.

www.sotku.fi

Rutiinisuorituksella
voittoon
Teksti: Aura Sainio Kuvat: Aura Sainio ja Lieselotte Sneitz.

V

uosittain järjestettävät Sairaanhoitajapäivät järjestettiin tänä
vuonna Helsingin Messukeskuksessa 12. - 13.3. Siellä järjestettiin kolmatta kertaa kilpailu, jossa
testattiin joukkueiden osaamista taitoradalla. Kilpailuun osallistui seitsemän
3-4 hengen joukkuetta eri työyhteisöistä ja oppilaitoksista.
Taitorata-kilpailun voitti Sotilaslääketieteen keskuksen joukkue, johon
kuuluivat kenttäsairaanhoitajat Risto Laitinen, Mika Lehestö ja Matti
Lehtinen sekä ylikersantti Tuomas
Vakkila Porin prikaatin suojelukomp-

paniasta. Vakkilalla ei ole sairaanhoitajataustaa, mutta se ei tiimiä hidastanut:
oikeassakin ensiaputilanteessa voidaan
ottaa mukaan lähin sotilas. Vakkilankaan mukaan ongelmaa ei ollut, sillä
sotilas tekee mitä käsketään. Lisäksi
suojelukomppanian pelastus- ja sammutustoiminta kulkee käsi kädessä ensihoidon kanssa.
Taitorata koostui kolmesta eri rastista.
Ensimmäinen rasti oli Laitisen sanoin
”uuden sukupolven hoitotilanne”, joka
toteutettiin tietokonesimulaationa, jossa tiimi valitsi toimintavaihtoehdoista,
jotka joko heikensivät tai paransivat
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potilaan olotilaa. Toinen ja kolmas rasti
tehtiin potilassimulaattorinukeilla, jotka esittivät rintakipupotilasta ja päänsärystä kärsivää äkillisesti tajuntansa
menettävää potilasta.
– Tehtävät olivat ensihoidollisesti aika
perustehtäviä eivätkä erityisen vaikeita. Olimme kuitenkin odottaneet vähän erilaisia tehtäviä, koska olemme
perehtyneet ensihoitoon ja akuutteihin
tehtäviin, Laitinen kertoo.
Tiimi ei ehtinyt ennen kilpailua juuri
harjoitella eivätkä he olleet ennen tehneet töitä samaisella kokoonpanolla.
He olivat tavanneet muutaman kerran

ja pohtineet kuka tekee mitäkin ja joitakin yksinkertaisia asioita läpi. Haaste
kilpailuun lähtemisestä tuli edelliseltä
Sotilaslääketieteen keskuksen joukkueelta. Vaikeinta kilpailussa oli ympärillä
oleva toiminta ja yleisö. Tiimin sanoin
suorittamisen alettua ei kuitenkaan
enää mietitty mitään muuta, vaan tehtiin rutiininomainen suoritus.
– Voitto tuli kuitenkin vähän yllättäen,
kun emme tietäneet millaisia tehtäviä
on tulossa. Tehtävät olivat oman mukavuusalueen ulkopuolella, joten siihen
nähden voitto oli positiivinen yllätys.
Se ei kuitenkaan ollut täysi yllätys, sillä
voittamaanhan sitä lähdettiin, Laitinen
jatkaa.
Kilpailun arvostelukriteerit olivat johtaminen, kliininen osaaminen ja tiimin
sisäinen kommunikointi. Voittonsa
salaisuudeksi joukkue paljastikin hyvän kommunikoinnin ja tasavahvan
joukkueen. Jos joku ei osannut jotain,
toinen auttoi. Sotilasyhteisössä opittu
käskyjen antaminen ja noudattaminen
ja ilmoitusten tekeminen sekä kenttäsairaanhoitajana saatu kokemus olivat
myös joukkueen vahvoja puolia.
– Aloitimme jokaisen tehtävän sanoilla
”Puolustusvoimat – sinunkin turvanasi”, Lehtinen mainitsee ylpeänä.
Kenttäsairaanhoitajana riittää Lehestön sanoin oppimista liki kymmeneksi
vuodeksi ja siellä törmää paljon sellaisiin asioihin joihin ei siviilielämässä
törmää. Sekä Lehestön että Lehtisen
kipinä kenttäsairaanhoitajiksi syntyi
kiinnostuksesta kenttälääkintään. Laitisella sen sijaan sairaanhoitajaopinnoissa erikoistuminen hoitotyöhön
poikkeusoloissa johti kiinnostukseen
ammattia kohtaan.
Tiimi suositteli kisaan mukaan lähtemistä, sillä ikinä ei voi olla liikaa harjoittelua. Lehtisen mielestä kannattaa
aina mennä pois omalta mukavuusalueeltaan testaamaan mitä oikeasti osaa,
vaikka kilpailuun lähteminen voi tuntua vaikealta. Tiimi neuvoo mukaan
lähtijöitä uskaltamaan lähtemään kilpailuun pilke silmäkulmassa, kommunikoimaan ja tekemään hyvää perustyötä.
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Kiltamme valtuuskunnan jäsen
Pauli Järvenpää on näkyvästi
esillä ajankohtaisessa turvallisuuspoliittisessa keskustelussa

”Harvard
muuttikin
minun unelmani
kadettikoulusta”
Teksti ja kuva:
Kari Nummila

M

aanpuolustus on kiinnostanut minua aivan pikkupojasta asti. Kuuntelin korva tarkkana sotaveteraanien kertomuksia. Näin minussa syttyi
maanpuolustushenki. Palvelin Porin prikaatissa
v. 1969, jolloin kokelaana suunnittelinkin hakeutumista Kadettikouluun. Toisin kävi, sillä sain tiedon Yhdysvalloista,
että Harvardin yliopisto tarjosi minulle neljäksi vuodeksi
täyttä stipendiä, kertoo valtiotieteen tohtori Pauli Järvenpää.
Järvenpäästä ei tullut siis kadettiupseeria, mutta hän on
edennyt reserviläisenä poikkeuksellisen menestyksekkäästi, sillä hän yleni reservissä peräti everstiluutantin arvoon.
Tähän on yltänyt viime sotien jälkeen Suomessa vain puolenkymmentä henkilöä.
Järvenpää viipyi peräti yhdeksän vuotta kahdessakin yliopistossa USA:ssa, kun opiskelut jatkuivat aina väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen saakka. Suomen palattuaan hän
pääsi tutkijaksi Sotatieteen laitokseen, josta ura jatkui 20
vuotta Puolustusministeriössä (mm. ylijohtajana) lukuun
ottamatta väliin mahtuneita kahta kolmen vuoden katkoa,
ensin diplomaattina Washingtonissa (1991 - 1994) ja sitten
Suomen NATO-edustustossa Brysselissä (1999 – 2002).
Järvenpään diplomaattiuransa huipentuma sattuu vuosiin
2010 – 2013, jolloin hän palveli Kabulissa Suomen Afganistanin suurlähettiläänä toimien siellä kiinteässä yhteydessä
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen kanssa Mazar- e-Sharifissa.
- Kaiken näkemäni ja kokemani perusteella arvostan äärim-

mäisen korkealle suomalaiset sotilaat, ovatpa he sitten puolustamassa suomalaisia omalla kamarallamme tai ulkomailla
rauhanturvaajina saamassa arvokasta kokemusta ja toisaalta
näyttämässä maailmalle omaa osaamistaan ja sitoutumistaan työhönsä, Noormarkussa syntynyt Järvenpää selvittää.
Tällä haavaa Järvenpää työskentelee vanhempana tutkijana
Tallinnassa sijaitsevan kansainväliseen turvallisuuteen keskittyvässä tutkimuslaitoksessa (International Centre for Defense Studies).

Tuleva iskukyky vaakalaudalla
- Sotilaallinen maanpuolustuksemme on hoidettu pääsääntöisesti erinomaisen hyvin ja eritoten on näin, jos sitä vertaa annettuihin resursseihin. On pelättävissä, että puolustusmäärärahojen leikkaaminen kostautuu tulevaisuudessa;
materiaalihankinnoista, koulutuksesta ja henkilökunnan
palkoista on nyt syöty liikaa. Hankintoihin riitti ennen puolustusbudjetista noin kolmannes, nyt enää 15–20 %. Ero on
dramaattinen, kun odottamassa ovat 2020-luvun Ilma- ja
Merivoimien suurhankinnatkin.
Järvenpää kannattaa puolustusyhteistyötä niin EU:n kuin
Pohjoismaiden välillä (mm. Nordefco ja uudelleen viritetty Suomi-Ruotsi –yhteistyö) sekä tietysti NATO:n rauhankumppanuusohjelmaa, jonka kautta on päästy kehittämään
jo vuodesta 1994 NATO –yhteensopivuuttamme.
- Edellä oleva on kannatettavaa, totta kai! Mutta mikään
näistä ei korvaa vankkaa, omaa maanpuolustuskykyämme
eikä anna turvatakuita.
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”Kannatan NATO-jäsenyyttä”

Porin prikaatin
killan uusi
jäsenrekisteri

Järvenpää kertoo kannattaneensa Suomen täysjäsenyyttä
NATO:ssa sen tultua mahdolliseksi eli 1990-luvun lopulta
lähtien.
Järvenpää toteaa, että vajaa kolmannes kannattaa gallupeissa liittymistä, mutta runsas enemmistö hyväksyisi liitoksen,
jos maan johto sitä esittäisi.
- Kansa siis seuraisi johtajiaan, jos he liputtaisivat selkeästi
asian puolesta. Meillä on kyllä riittämiin tietoa päätöksen
pohjaksi. Voi sanoa jopa, että Ulko- ja Puolustusministeriön
hyllyt pursuavat itse tutkimaamme NATO – tietoa, Järvenpää rohkenee väittää.
- Ei lisä pahaakaan tekisi: ennen EU-päätöstä koteihin jaettiin tiivis tietopaketti. Näin voisi toki tehdä vaikka Ruotsin
kanssa, mutta liitospäätöstämme tai –aikataulua ei saisi
hirttää Ruotsin kantaan; Ruotsillahan on Suomesta poikkeava, meitä turvallisempi strateginen ja geopoliittinen asema.
- Turvallisuutemme lisääminen liittoutumalla on siis se jättiluokan kysymys. Sen pohjana on oltava vain ja ainoastaan
Suomen oman turvallisuuden lisääminen. Silloin ei pidä vilkuilla oikealle eikä vasemmalle. Päätös on tehtävä Helsingissä, ei Moskovassa eikä Tukholmassa, Järvenpää korostaa.

K

illan uusi jäsenrekisteri otettiin käyttöön vuoden alussa. Rekisteriin on pääosin siirretty tiedot vanhasta rekisteristä. Rekisterin täydentäminen jatkuu edelleen.
Kaikki tiedot eivät valitettavasti suoraan siirtyneet uuteen
rekisteriin. Killan toimesta tietoja on jo tarkistettu ja lisätty.
Työ jatkuu, mutta se on aikaa vievää koska jäsentietoja pitää
tarkastaa jäsen kerrallaan.
Rekisteriin tullaan lisäämään myöhemmin luottamustehtävät sekä huomionosoitukset. Tältä osin täydennys tehdään
arvioiden mukaan ensi vuoden aikana ohjelmistorakentamisen edistyttyä.
Rekisterissä on varmaan myös vanhentunutta tietoa. Jäsenten puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet ovat saattaneet
muuttua. Lisäksi jäsenten nykyiset sotilasarvot eivät ole
ajan tasalla. Osoitteen muutoksia ei rekisteriin enää tarvitse tehdä koska päivitykset tapahtuvat kuukausittain Itellan
kautta.

Porin prikaatin kilta ry:n
valtuuskunnan kokous,
vuosikokous ja vuosijuhla

Jäsenellä on mahdollisuus netin kautta katsoa omia tietojaan
ja tehdä tarvittavat päivitykset. Lähetimme 3.12. sähköpostiviestin jäsenistölle. Viestejä lähti 950, mutta satakunta ei
löytänyt perille.
Jos et ole saanut em. sähköpostiviestiä, se tarkoittaa ettei
rekisteriimme ole merkitty sähköpostiosoitettasi tai osoite
on virheellinen. Käy rekisterissä ja päivitä tietosi.

Säkylän Huovinrinteellä lauantaina
23.5.2015

11.00 Killan valtuuskunnan kokous Upseerikerholla

Rekisteriin kirjautuminen tapahtuu seuraavasti:
1. Kirjaudu nettiin osoitteella www.mpkl.fi
2. Sivun alareunassa on teksti ”Tarkista ja muuta
jäsentietojasi JÄSENREKISTERI”
3. Klikkaa sanaa JÄSENREKISTERI, ruudulle avautuu
”Kirjaudu eAsiointi-palveluun”
4. Kirjoita käyttäjätunnukseksi jäsennumerosi
(löydät sen Porilainen-lehden osoitetiedoistasi
jäsenmaksulomakkeesta)
5. Kirjoita salasanaksi osoitteesi postinumero
6. Vaihda salasana
7. Pääset rekisteriin katsomaan/muuttamaan tietojasi

11.00 Kahvitarjoilu Sotilaskodissa muille osallistujille
12.30 Seppeleenlasku Porilaispatsaalla
13.00 Vuosikokous Elokuvaluokassa
- vuosikokouksessa käsitellään Killan sääntöjen
11 §:ssä mainitut asiat
14.00 Vuosijuhla Elokuvaluokassa
- juhlapuhe kenrl Arto Räty
- palkitsemiset
15.30 Ruokailu Upseerikerholla

Killan nettisivuilta löytyvillä lomakkeilla voit edelleen ilmoittaa tietojen muutoksista ja kysyä asioista. Lisäksi jäsenrekisteriin on avattu puhelinnumero (09) 4056 2012. Tässä
numerossa vastataan jäsenasioiden ja jäsenrekisterin käyttöön liittyviin kysymyksiisi.

Tumma puku ja kunniamerkit.
Kuljetuksia tilaisuuteen ei järjestetä.
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Palveleva erikoisliike

• henkilöautojen varaosat
• raskaan kaluston varaosat
• maatalouskoneiden
varaosat
• työkalut, koneet
• työvaatteet, suojaimet

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

www.poytya.fi

HUITTINEN

KOKEMÄKI 19 min

ark 7.00-19.00
la 9.00-15.00

eree

ntie

HARJAVALTA 28 min

Tamp

PORI 50 min
Porin

HUITTISTEN KAUPUNKI

SÄKYLÄ 25 min

www.huittinen.fi

YLÄNE 35 min

tie

Helsin
gin

Turu
ntie

KÖYLIÖ 20 min

tie

Ostoskatu 2,
0207 431 065
0207 431 066

EURA 25 min
RAUMA 55 min

Meille ehdit
ostoksille pidemmältäkin

”Loistavalta tuotteeltamme
puuttui nimi!”

Keittiömme on nyt

Charmia
Charmia.fi

LOIMAA Lamminkatu 31
(02) 763 2277 | Ark. 9–17, la 10-13

Charmia.fi

Nyt tulee Charmia kotiin
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Kalustetukku.fi

www.akr.fi

R

SATAKUNNAN LIIKENNE
www.okperinta.fi

45

Uskonnonvapaus puhuttaa
kirkollisessa työssä
Teksti: Ilkka Perälä Kuva: Miika Kaasurinen

K

enttäpiispa Pekka Särkiö suoritti kirkollisen työn tarkastuksen
Porin prikaatissa 19.-20.3.2015.
Hänen mielestään suurin tämänhetkinen muutos kirkollisella kentällä
puolustusvoimissa on uskonnonvapauskeskustelun synnyttämä toimintatapojen uudelleenarviointi.
– 85 prosenttia varusmiehistä kuuluu
luterilaiseen kirkkoon, kun koko väestöstä kirkon jäseniä on alle 75 prosenttia. Varusmiehistä siis 10 prosenttiyksikköä enemmän kuuluu kirkkoon
verrattaessa koko väestöön. Samoin
myös ortodokseja, sekä muslimeja on
varusmiehistä suurempi osa kuin väestöstä, toteaa Särkiö sanoen tämän olevan yllättävä asia.

Tällainen instituutioiden kunnioittaminen, tai niiden edustamiin arvoihin
liittyminen korreloi Särkiön mukaan
vahvasti asepalveluksen kanssa. Ne jotka kuuluvat kirkkoon, haluavat myös
suorittaa asepalveluksen. Hän muistuttaa kuitenkin, että yleistää ei voi.
Puolustusvoimien viimeaikaiset organisaatiomuutokset näkyvät kirkollisella
kentällä, mutta eivät mullistavalla tavalla. Sotilaspapit tukevat henkilöstöä
niissä varuskunnissa, jotka olivat muutoksen kohteena. Uskonnonvapauskeskustelun synnyttämä toimintatapojen
uudelleenarviointi on Särkiön mukaan
ehkä suurempi muutos. Hänen mielestään on tärkeää, että jokaisella on oikeus harjoittaa uskontoaan myös varus46

miespalveluksessa, mutta tärkeää on
myös vapaus valita.
Kenttäpiispa toteaa, että rauhan ajan
palveluksessa varusmiesten etääntyminen kirkollisista tilaisuuksista on
osaltaan huono asia, sillä aidossa kriisitilanteessa sotilaspastoreiden avulla,
sekä esimerkiksi kenttähartauksilla
olisi taas todella suuri merkitys taistelijoiden henkisen jaksamisen kannalta.
Sotilaspastorille voit mennä puhumaan
iloista ja suruistasi uskontokunnastasi
riippumatta.

Kotiudu
tupaan
Turussa.

TERVETULOAN
PALVELEVAA
PANKKIIN!

Turussa odottavat kohtuuhintaiset asunnot,
kauniit naiset, Aurajoen
ravintolalaivat, Suomen
parhaat festarit, huikeat
opiskelumahdollisuudet
ja monipuoliset työmarkkinat. Tervetuloa
kotiin kun ohi on!
Turku – Urbaani legenda
jo vuodesta 1229.

Auttaa aina.
www.saastopankki.fi/someronsp
Joensuuntie 27, 31400 Somero,
p. 029 041 2310

Tee hyvä kauppa
Loimaalla
Lamminkatu 7
Myynti
040 450 7001
Huolto
040 450 7002

Palvelemme ma 9-18
ti-pe 9-17, la 10-14
www.loimaanlaatuauto.fi

Lamminkatu 7
Myynti
040 450 7011
Huolto
040 450 7012

Liity Killan
jäseneksi!

KOKEMÄEN KAUPUNKI
www.kokemaki.fi

Se käy helposti osoitteessa:
www.porinprikaatinkilta.fi/
JÄSENYYS/Jäsenhakemus

Porin Rykmentin Porin Prikaatin kilta ry.
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asiakaspaikkaa.
Tervetuloa Säkylän Sotilaskotiin!

