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ntinen porilaislehden päätoimittaja ja Porin prikaatin esikuntapäällikkö eversti Tommi Haapala siirtyi
helmikuun alussa valmistautumaan uusiin tehtäviinsä. Välitettäköön näin porilaislehden välityksellä onnen toivotukset uusiin haasteisiin Brysselissä!
Valtioneuvoston puolustusselonteko Eduskunnalle hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 16.2.2017.
Selonteko antaa puolustuspoliittiset linjaukset Suomen
puolustuskyvyn ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle.
Puolustusselonteolla ja sen toimeenpanolla varmistetaan, että Suomen puolustuskyky vastaa turvallisuusympäristön vaatimuksiin. Puolustusselonteko on jatkumoa
parlamentaarisen selvitysryhmän raportille (2014) sekä
valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselle selonteolle (2016).
Selonteon mukaan tällä vuosikymmenellä Puolustusvoimien kehittämisen painopiste on maavoimissa ja erityisesti välittömän valmiuden joukoissa.
Maavoimien välittömästi käyttöön saatavilla valmiuspalvelusaika on 11,5 kuukautta. Ensimmäisen puolen vuoden
osastoilla ja valmiusyksiköillä vastataan nopeassa tilanaikana heille annetaan normaali varusmieskoulutus. Sen jälnekehityksessä virka-aputehtäviin, Puolustusvoimien
keen alkaa heidän koulutuksensa valmiusyksikössä.
omien ja yhteiskunnan kriittisten kohteiden suojaamiTarvittaessa maavoimat perustaa välittömän valmiuden joukseen sekä sotilaallisen voiman käykoja vahventamaan puolustuksen ennaltatön uhkaamiseen.
ehkäisevää kynnystä. Välittömän valmiuden
Selonteon mukaan PuolustusValmiusyksiköt ovat Puolustusvoijoukot koostuvat lähinnä reserviläisistä. Näivoimien kehittämisen painopismien uusia joukkoja. Ne ovat maaden valmiusaika lasketaan vuorokausissa.
voimien nopean toiminnan terävin te on maavoimissa ja erityisesti
Reserviläisiltä otetaan vapaaehtoisia sitoukärki yhdessä pelkästään kanta- välittömän valmiuden joukoissa. muksia, jotta he tulevat palvelukseen puhehenkilökunnasta muodostettavien
linsoitolla tai tekstiviestillä. Tähän liittyen
valmiusosastojen kanssa. Valmiusyksiköt ovat valmiita
Suomen lainsäädäntöä on muutettu siten, että Puolustusvoimilähtemään tehtävään jopa muutaman tunnin kuluttua
en sotilaallista valmiutta on voitu tehostaa merkittävästi.
hälytyksestä.
Yksiköt rakennetaan joukko-osastojen luonteesta riippuen kaikkien eri aselajien suorituskyvyistä. Ne koostuvat
Toivotan lukijoille oikein hyvää kevättä!
varusmiehistä ja kantahenkilökunnasta. Yksiköt toimivat koko valtakunnan alueella. Niiden tehtävänä on soEverstiluutnantti Mika Holma
tilaallinen maanpuolustus ja muiden viranomaisten tuPäätoimittaja
keminen. Valmiusyksiköissä palvelevien varusmiesten

4

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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Enon jalanjäljissä prikaatin
komentajaksi
Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Matti Vihurila ja Markus Malila

Sotilaan harjaantunut silmä bongaa nopeasti
tutun vaakunan Säkylän sotilaskodin seinällä
olevien yli 120 kuntavaakunan joukosta.
- Tietääkseni tarvas on aikoinaan tarkoittanut urospuolista sarvekasta eläintä, muistelee vuoden alussa Porin prikaatin komentajuuden vastaanottanut eversti Rami Saari
syntymäkuntansa Tarvasjoen nimen etymologiaa. Kuntaliitoksessa v. 2015 Tarvasjoesta
tuli osa Liedon kuntaa.

Eversti Saaren tehtävät ennen komentajuutta

Tutut portaat. Kranaatinheitinkomppania oli eversti Rami Saaren ensimmäinen palveluspaikka,
kun hän astui varusmiespalvelukseen saapumiserässä 1/86.
Puolustusvoimauudistuksessa
komppania siirrettiin Porin prikaatin Niinisalon toimipisteeseen.
Nykyisin näissä tiloissa majoittuu
1. pioneerikomppania.

- 2007-2010 RU -kurssin johtaja, Reserviupseerikoulu
- 2010-2013 Puolustusvoimauudistusta suunnitteleva työryhmä, Pääesikunta
- 2013-2015 Esikuntapäällikkö, Karjalan prikaati
- 2015-2016 Opiskelija, Royal College of Defence
Studies, Lontoo
- 2016 Erityistehtävä, Maavoimien esikunta
- 2017 Porin prikaatin komentaja
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E

nsikosketuksen Säkylään ja Huovinrinteeseen Saari sai jo 1980-luvun lopulla varusmiespalvelusta
suorittaessaan. Seppälän tiilitehtaalla
kesätöissä puurtanut ylioppilaspoika
oli ehtinyt miettiä, mitä hänestä voisi
tulla isona. Varusmiespalveluksessa palaset loksahtivat kohdalleen ja johtivat
hänet upseerin uralle.
- Huomasin, että armeijassa pärjää
omilla ponnistuksilla ja saa palautetta toiminnastaan. Vuodet ovat opettaneet, että mitä pidemmälle uralla etenee, sitä kovemmin pitää ponnistaa,
eversti Saari tietää yli 30 vuoden kokemuksella.
Kadettikoulun jälkeen Rami Saari palasi Porin prikaatiin vielä viideksi vuodeksi ja toimi kouluttajana Kranaatinheitinkomppaniassa ja myöhemmin
Aliupseerikoulun krh-linjalla. Sen jälkeen hän on kiertänyt eri joukko-osastoissa ja esikunnissa. 2010-luvun alussa hän osallistui toisen ”Porilaisen”,
kenraaliluutnantti Seppo Toivosen
johtaman Puolustusvoimauudistusta
valmistelleen työryhmän (TR15) työskentelyyn. Yksi tuon uudistuksen seurauksista oli Tykistöprikaatin liittäminen osaksi Porin prikaatia vuoden 2015
alussa. Työryhmän sihteerinä toimineella Saarella ei tuolloin ollut aavistustakaan siitä, että muutamaa vuotta
myöhemmin hän komentaisi tätä Suomen suurimmaksi kasvanutta joukkoosastoa. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän opiskeli Lontoossa vuoden ajan
strategiaa ja kansainvälistä politiikkaa
Royal College of Defence Studies -sotilasakatemiassa. Kurssille osallistui runsaat 100 opiskelijaa 53 maasta.
- Kurssiin sisältyneellä käytännön
jaksolla sain tutustua Itä-Afrikan yhteiskunnallisiin olosuhteisiin ja politiikkaan Etiopiassa, Tansaniassa ja Malawissa, kussakin maassa viikon ajan.

Miksi Hiitolan Eero torui
alokasta?
Prikaatin komentajana Saari (s. 1966)
seuraa enonsa, edesmenneen kenraalimajuri Raimo Jokisen jalanjälkiä.
Jokinen toimi komentaja 1984 – 88,
samaan aikaan kun Rami Saari oli varusmiehenä Kranaatinheitinkomppaniassa. Ensikosketuksen armeijaelämään
hän sai vääpeli Teppo Suomisen alokasjoukkueessa. Rami oli sukulaisuudesta hipi hiljaa. Yhteys paljastui vasta,
kun silloinen eversti Jokinen vaivihkaa
kyseli komppanian päälliköltä kapteeni
Eero Hiitolalta, mitenkä siskonpojan

palvelus sujuu.
- Eero oli yllättynyt sukulaisuudestamme ja tuli myöhemmin vähän torumaankin, kun en ollut kertonut asiasta.
”Porilaisten” suuresti arvostamalla
komentajalla Raimo Jokisella ei ollut tapana tyrkyttää neuvojaan sukulaispojalle. Yhden ainoan kerran enon ohjeille on ollut tarvetta.
- Palvellessani nuorena upseerina Porin prikaatissa minulle tarjottiin mahdollisuutta siirtyä opettajaksi Kadettikouluun, mutta silloisen komentajan
mielestä aika ei ollut vielä kypsä. Tuolloin kysyin enon mielipidettä. Hän neuvoi luottamaan siirtoa ehdottaneiden
esimiesten arvostelukykyyn, ja niinpä siirryin Huovinrinteeltä Santahaminaan.

Lapsuudenystävistä tuli kauppias ja
komentaja
Rami Saaren perheen koti on Hyvinkäällä, ja ”reppurina” hänellä on kakkosasunto Huovinrinteellä, missä on
tarkoitus viettää myös viikonloppuja.
Pitkästä aikaa hänellä on mahdollisuus
palvella lähellä syntymäkotiaan, missä molemmat vanhemmat asuvat edelleen.
- Lapset asuvat jo omillaan, joten
7

Säkylän sotilaskodin seinältä
löytyy yli 120 kunnan vaakunat. Tarvasjoella syntyneellä ja
nuoruutensa viettäneellä Porin
prikaatin komentajalla, eversti
Rami Saarella ei ollut vaikeuksia löytää itselleen tärkeää vaakunaa (alarivissä 3. oikealta).
Olkapään takana näkyy RuotsiSuomen kuningas Kustaa II Aadolf, jonka käskystä perustettiin
Kuninkaallinen Porin rykmentti
16.2.1626.

voimme vaimon kanssa vapaa-aikana huoletta hyödyntää Huovinrinteen
erinomaisia maastoja ja liikuntapaikkoja. Kuntotalon palveluja olen kuluttanut ensimmäisestä viikosta alkaen.
Entuudestaan tuttujen ”Porilaisten”
lisäksi Säkylästä löytyy myös Tarvasjoelta lähtöisin oleva ystävä.
- Metka Hinta Oy:n kauppias Mika
Hagström on vanha lapsuudenkaverini, ja hänen ja muutaman muun ystävän kanssa meillä on ollut tapana kokoontua säännöllisesti muistelemaan
menneitä, Rami Saari kertoo.

”Varusmiespalveluksen tulee
olla onnistunut projekti”
E

versti Rami Saari palveli Karja- kaiselle tarjottiin yksilöllistä palvelua.
lan prikaatin esikuntapäällikkö- Esimerkiksi alokkaan jalan koko mitatnä 2013 – 2015. Tuolloin hän kävi tiin, jotta hänelle voitiin antaa juuri oipohdiskelemaan varusmiespalveluksen kean kokoiset jalkineet, tuore komentiettyjä käytäntöjä ja niiden tarpeelli- taja kertoo.
suutta.
Hänen mielestään esim. tietoteknii- Meillä on hieno järjestelmä, yleinen kan tarjoamia mahdollisuuksia ja erilaiasevelvollisuus, joka tuo palvelukseen sia simulaattoreita tulisi hyödyntää ennoin 75 % miesten ikäluokasta ja lisäk- tistä enemmän.
si noin 500 vapaaehtoista naista joka
- Palveluksen alussa alokkaille pidevuosi. Jokaista varusmiestä pitää koh- tään monenmoisia kyselyjä mm. hardella yksilönä ja tukea hän selviytymis- rastuksista ja ruoka-allergioista. Ne voitään
palveluksesta.
si helposti hoitaa jo
Kotiuttamisen hetkel- 90-luvulta tutut valmius- ennen palvelusta nelä reserviin siirtyvältin kautta.
harjoitukset palaavat
lä tulee olla sellainen
Heti komentajakautunne, että tämä oli
tensa alussa eversti
ohjelmaan.
onnistunut projekti,
Saari käski muutamia
Saari sanoo.
uudistuksia, joilla karKysymys on varsin pienistä, arkisista sittiin epäoleellisuuksia arjen palvelukasioista, joilla varusmiesten hyvinvoin- sesta.
tia voidaan edistää.
- Jatkossa ryhmänjohtajat asuvat sa- Kävin seuraamassa alokkaiden pal- massa tuvassa alokkaidensa kanssa,
velukseenastumista mm. varusvaras- mikä mahdollistaa omalla esimerkillä
tolla. Ilokseni totesin, että siellä jo- johtamisen ja samalla he pysyvät jyväl8

lä alaistensa iloista ja suruista. Johdetut
aamutoimet lopetettiin, sillä ne olivat
turha stressitekijä palveluksen alussa,
jolloin on paljon muutakin kuormittavaa. Alokkailla tulee myös alusta alkaen olla vapaa-ajallaan mahdollisuus
käyttää sotilaskodin ja Kuntotalon palveluja ilman varusmiesjohtajien asettamia rajoituksia, eversti Saari luettelee
uudistuksia.
Vielä 1990-luvulla prikaatissa järjestettiin
toimintavalmiusharjoituksia,
joilla testattiin joukkojen lähtövalmiutta kriisitilanteessa. Nyt ne otetaan
uudelleen ohjelmaan. Kaiken kaikkiaan varusmiespalveluksessa tulee pitää
kirkkaana mielessä, mikä on sen perimmäinen tavoite.
- Kaiken koulutuksen tulee tähdätä
siihen, että asevelvollinen selviää ensimmäisestä sodan ajan tehtävästään ja
voittaa taistelun, Saari painottaa.

KESKITTÄMÄLLÄ

VAKUUTUKSESI

SINULLA ON

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

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito.
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Naisten vapaaehtoinen asepalvelus lisäsi suosiotaan

Naissotilaat TV-sarjan
pääosaan    
Teksti ja kuvat: Markus Malila

E

Porin prikaatissa kuvataan vuoden 2017
aikana TV-sarjaa naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta.
TV-sarjaa on kuvattu peruskoulutuskauden aikana Niinisalossa Satakunnan tykistörykmentin 2. patterissa.

rikoiskoulutuskauden sekä joukkokoulutuskauden osalta kuvaukset jatkuvat niissä yksiköissä,
missä sarjassa seurattavat päähenkilöt kouluttautuvat.
Sarjassa seurataan neljän päähenkilön varusmieskoulutuksen etenemistä ja varusmiespalveluksen suorittamiseen liittyviä ilmiöitä ja tunteita.
Kahdeksanosaisen sarjan toteuttaa Bastella Media Oy
ja se esitetään Yleisradion kanavilla alkuvuoden 2018
aikana.
- Perinteisesti sanotaan, että armeija tekee pojasta
miehen, joten halusimme tarjota vastauksen siihen,
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mitä se tekee tytöstä, Bastella Median
Oy:n toimitusjohtaja Ulrika Hirvikallio-Setälä valottaa.
Naisten vapaaehtoinen asepalvelus
kiinnostaa nuoria aiempaa enemmän.
Tänä vuonna palvelukseen haki ennätysmäärä eli 1126 naista. Edellinen ennätys tehtiin viime vuonna, jolloin hakijoita palvelukseen oli 842.
Tänä vuonna eniten hakijoita oli Porin
prikaatiin, mikä osaltaan selittyy prikaatin toiminta-alueen suurella asukasmäärällä Lounais-Suomessa. Toisaalta
juuri tämän takia Porin prikaati on sopiva kohde TV-sarjan kuvauspaikaksi.
Puolustusvoimissa reserviin on koulutettu vuodesta 1995 lähtien yhteensä
yli 7 400 naista. Viime vuosina noin
65–70 % heistä on saanut johtajakoulutuksen.

Tiivis kuvaustalvi
Porin prikaati ja Bastella Media lähestyivät marraskuussa rekrytointikirjeellä tammikuun saapumiserään palvelukseen määrättyjä naisia ja hakivat heistä
vapaaehtoisia kuvattavia TV-sarjaan.
Tuotantoyhtiö teki päähenkilöiden valinnat kiinnostuneiden toimittamien
hakemusten ja koekuvausten perusteella.
- Sarjaa on kuvattu tammi-helmikuussa peruskoulutuskauden aikana viikoittain. Nyt erikoiskoulutuskauden
ja aliupseerikurssien käynnistyttyä
kuvaustahti hieman kevenee, mutta
mielenkiintoisia kuvauspäiviä on vielä
edessä, kertoo kapteeni Hanna Lehtinen, Porin prikaatin koulutusosastolta.
Lehtinen on ollut tiiviisti mukana TVsarjan tuotannossa tarjoten tuotannon
suunnitteluun varusmieskoulutukseen
liittyvää ammatillista näkemystä sekä
tukenut kuvauksia niiden järjestelyissä
varusmiesten koulutuksen ohessa.
- Naisvarusmiesten arjesta ei aiemmin
ole tehty tämäntyyppistä kuvausta, joten on ollut kiinnostavaa seurata, kun
asiasta kerrotaan vihdoinkin näin suurelle yleisölle, Lehtinen kuvailee.

Sarjassa seurataan neljän
varusmiespalvelusta suorittavan
naisen edesottamuksia palveluksen
eri vaiheissa.

Seikkailunhalu
vei mukaan
TV-sarjaan
Yksi tulevan TV-sarjan päähenkilöistä
on tällä hetkellä aliupseerikurssia suorittava oppilas Miisa Köykkä. Sarjan
keskushenkilöiksi oli useita halukkaita, joista Miisa oli yksi lopulliseen valintaan päässeistä.
Miksi halusit mukaan sarjaan?
- Päätin kokeilla sarjaan hakeutumista
lähinnä seikkailunhalun takia. Yllätyksekseni pääsin koekuvauksiin ja siitä
aina sarjaan asti.
Miten kuvaajien läsnäolo on vaikuttanut palvelukseen?
- TV-sarjan kuvaaminen ei ole juuri vaikuttanut palveluksen suorittamiseen.
Aluksi tuntui oudolta kun kamerat seu-
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rasivat koko ajan ja alkuvaiheessa haastatteluja tehtiin paljon myös vapaaajalla. Kuvausryhmästä on sittemmin
tullut lähes kavereita, joten ei siitä palvelukselle haittaa ole ollut.
Miten kauan vaati tottua kameran
edessä olemiseen?
- Kameroiden läsnäoloon on sittemmin
tottunut melko nopeasti. Ehkä pari ensimmäistä P.kauden viikkoa vaativat
hieman totuttelua.
Millä mielin odotat tulevaa sarjaa?
- Kyllähän se jännittää, miltä se näyttää. Enää en itsekään muista P-kauden
kahdesta ensimmäisestä viikosta juuri
mitään!

Porin prikaatin palkitsemiset
vuosipäivän juhlassa Niinisalossa
Porin prikaatin 391. vuosipäivänä
16. helmikuuta palkittiin perinteiseen tapaan ansioitunutta prikaatin henkilöstöä. Porilaistaistelijan
kunniapalkinnoilla palkittiin tänä
vuonna kapteeni Augusti Kankare, kapteeni Jussi Tunkkari sekä
ylikersantti Joni Wallin. Vuoden
siviilityöntekijänä huomioitiin toimistosihteeri Satu Seppä. Vuoden
reserviläisen huomionosoitus ojennettiin Kokkolaan reservin majuri
Jari Myllymäelle ja vuoden työpisteenä palkittiin Pohjanmaan aluetoimisto.

Porilaistaistelija
levyke + stipendi
Kapteeni Augusti Kankare
Kapteeni Jussi Tunkkari
Ylikersantti Joni Wallin

Vuoden siviilityöntekijä
karhukilpi + stipendi
Toimistosihteeri Satu Seppä

Vuoden työpiste
Pohjanmaan aluetoimisto

Vuoden reserviläinen
Porilaisristi
Majuri (res.) Jari Myllymäki (POHMALTSTO)

Porin prikaatin levykkeet
Kultainen + stipendi 200€
Everstiluutnantti Tero Minkkinen
Kapteeni Jyrki Kaunismäki
Yliluutnantti Pasi Vuorinen
Yliluutnantti Reijo Kortteus
Varastopäällikkö Marco Meriläinen
Hopeinen + stipendi 100€
Kapteeni Ari Hämäläinen
Kapteeni Jaakko Mussaari
Yliluutnantti Heikki Saarinen
Yliluutnantti Heikki Pellimaa
Yliluutnantti Jarno Heinonen

Yliluutnantti Ville Katajamäki
Yliluutnantti Ville Seppä
Sotilasmestari Tero Rissanen
Ylivääpeli Jarmo Jokela
Vääpeli Mikko Vahala
Pronssinen levyke + stipendi 50 €
Kapteeni Harri Öblom
Kapteeni Ville Nikkinen
Kapteeni Tuomas Lamminen
Taloussihteeri Annika Viikari
Tietopalveluasiantuntija Kirsi Viitala
Ylikersantti Jarkko Moilanen
Varastonhoitaja Ilkka Matilainen
Ylikersantti Mikko Jalarvo
Ylikersantti Joonas Järä
Ylikersantti Pasi Salmi
Palkkasihteeri Mirja Kantola
Kapteeniluutnantti Markku Lehtimäki
Vääpeli Jouni Viljanen

JYKS kärkikouluttajat
Luutnantti Tatu Tanila SATJP
Luutnantti Ville Kinnari V-SHP
Luutnantti Miikka Vasaramäki SATPIONVP
Luutnantti Matti Peltomäki SATTR
Luutnantti Jaakko Timo POHMJP
Vuoden urheiluteko
Vääpeli Heikki Tyrväinen

Joukkoyksikön / vast. ja esIk.
vuoden liikuntavaikuttaja
Tiedottaja Markus Malila (HENKOS)
Ylikersantti Raimo Lamminen (SATJP)
Vääpeli Marko Vormisto (POHMJP)
Vääpeli Jaakko Vainionpää (SATTR)
Majuri Arto Rantahalvari (SATPIONVP)
Ylikersantti Pekko Lahdensuu (V-SHP)

Porilaisristi
Everstiluutnantti Teemu Nurmela
Yliluutnantti Pasi Risku
Yliluutnantti Sami Oksman
Insinööriyliluutnantti Mika Kähkönen
Luutnantti Tatu Koskelo
Luutnantti Aarne Koskinen
Luutnantti Miikkael Lehtola
Luutnantti Vesa Lehtonen
Luutnantti Patrik Lindberg		
Luutnantti Miikka Vasaramäki
Ylikersantti Juha Mänty
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Ylikersantti Ilkka Virkkunen
Osastosihteeri Anna Kuusrainen
Osastosihteeri Virve Mylläri
Varastomies Aarre Mäenpää
Taloussihteeri Suvi Annika Viikari
Työterveyshoitaja Katja Kaunisto.
Kenttäsairaanhoitaja Päivi Seppä
Yrittäjä Simo Nummi
Vuorovastaava Helena Silander
Kokki Anne Heikkilä
Ravintolatyöntekijä Jaana Pokkinen
Ravintolatyöntekijä Taija Renfors
Ravintolatyöntekijä Mari Viljanen
Ravintolatyöntekijä Taina Huhti
Siivouspäällikkö Mervi
Vienonen-Frigård
Henkilöstöasiainhoitaja
Satu Malinen
Laitossiivooja Piia Tuomisto
Vanhempi konstaapeli (LTN res)
Jenni Kilpeläinen
Vanhempi konstaapeli (VÄÄP res)
Janne Saloranta
Vuoropäällikkö (KERS res)
Mikko Laurila
Kapellimestari Mauno Mattila
Huilisti Marita Uusitalo

Solki jalkaväen ansioristiin
Yliluutnantti Pasi Vuorinen

Jalkaväen ansioristi
Kapteeni Mikko Bäckström
Kapteeni Markus Halkonen
Kapteeni Samuli Vähä-Mäkilä
Yliluutnantti Elias Halminen
Yliluutnantti Joni Ala-Ristaniemi
Yliluutnantti Veli-Matti Veijalainen

Aloitepalkinnot
Kapteeni Keijo Elonen
Yliluutnantti Kimmo Heino
Varastomestari Rami Saranpää
Lisäksi luovutettiin NATO:n Euroopan
joukkojen komentajan huomionosoitus everstiluutnantti Joni Lindemanille erinomaisesta palveluksesta NATO:n
operaatioesikunnassa Belgiassa keväällä 2016.

Muita huomionosoituksia Porilaisille
Ehnrooth -palkinto
Joni Ylöstalolle
Porin prikaatin 1. jääkärikomppanian
päällikölle, kapteeni Joni Ylöstalolle
myönnettiin arvostettu jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin tunnustuspalkinto Säätytalolla 16.2. Vuonna 2009
perustettu palkinto jaetaan vuosittain
yhdelle tai useammalle sotilaalle yksittäisestä teosta, toiminnasta tai työstä
maanpuolustuksen hyväksi.
Kapteeni Ylöstalo palkittiin ansioistaan
erityisesti kansainvälisten valmiusjoukkojen kouluttajana ja yksikönpäällikkönä. Tehtävät edellyttävät perinteisen
jalkaväkiosaamisen lisäksi Naton toimintatapojen ja prosessien syvällistä
osaamista sekä laajaa kokemusta sotilaallisesta kriisinhallinnasta.
Yhtenä erityispiirteenä tehtävien vaativuudesta voidaan mainita ilmakompo-

nentin sovittaminen komppanian toimintaan. Ilmatulenjohtajan integrointi
komppanian kokoonpanoon sekä helikopterien ja hävittäjien käyttö ei ole
tavallisen jääkäriyksikön arkea, mutta Ylöstalon yksikön harjoituksissa ne
ovat olleet läsnä.
Palkitsemisen yhteydessä kapteeni
Ylöstalon kerrotaan onnistuneen kerta toisensa jälkeen kokoamaan toimivan kokonaisuuden oman yksikkönsä
ympärille erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän on malliesimerkki
päälliköstä, joka johtaa edestä omalla
esimerkillään eikä tyydy hallintojohtajan rooliin.

Joni Ylöstalo

Puolustusvoimien edustusvalmennuksen ja
liikuntatoiminnan kilpi Keijo Eloselle
Puolustusvoimat järjesti vuoden 2016
parhaiden sotilasurheilijoiden julkistamistilaisuuden Finlandia-talolla
17.1.2017.
Tilaisuudessa myönnettiin Puolustusvoimien edustusvalmennuksen ja liikuntatoiminnan kilpi ansiokkaasta
työstä Puolustusvoimien edustusurheilussa sekä kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailutoiminnassa Porin prikaatin pitkäaikaiselle liikuntavaikuttajalle,
kapteeni Keijo Eloselle.
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Elonen on toiminut Porin prikaatin jalkapallojoukkueen valmentajana ja johtajana useita vuosia. Elosen valmentamat joukkueet ovat tuoneet vuosien
varrella prikaatiin useita mestaruuksia
ja mitalisijoja. Elonen tunnetaan myös
prikaatin muiden palloilulajien ja jääkiekon joukkueiden vahvana taustavaikuttajana sekä säkyläläisen urheilun tukijana.

PORILAISTAISTELIJA

Kapteeni Augusti Kankare

Teksti: Markus Malila Kuvat: Markus Malila ja Merja Hämäläinen

Aselajiylpeyttä ja ammatillista
kehittämistä
Porin prikaatin 1. huoltokomppanian
päällikkö, kapteeni Augusti Kankare
kuvaillaan tunnollisena ja kehityshakuisena upseerina. Kankareen mielestä
huomionosoitus Porilaistaistelijana on
ennen kaikkea kiitos koko yksikölle.
- Kyllä näkisin, että tämä on tunnustus
koko yksikölle. Yhdessä näitä hommia
on tehty, Kankare kiittelee.
Upseeritutkinnon ohella tradenomin
paperit omaava Kankare kehittää itseään vapaa-ajallaan edelleen ja opiskelee
tälläkin hetkellä kauppatieteitä. Kankare kuvailee suhdettaan omaan aselajiinsa lämpimäksi.
- Huolto on suurin syy, miksi ylipäätään
olen Puolustusvoimien palveluksessa.
Vaikka olenkin varusmieskoulutuksel-

tani PST -sinkomies, on tavoitteenani
pysyä mahdollisimman pitkään huollon ja logistiikan tehtävissä.
- Koen, että logistiikka on mielekäs ala
ja huollossa aselajina kiehtoo sen laajaalaisuus. Siinä painottuvat hyvin tehty
suunnittelu ja valmistelu sekä eri aselajien yhteistyö. Lisäksi mukana on myös
perinteisempiä taistelun elementtejä.
Kankareen yksikössä koulutettiin viime vuonna Suomen ensimmäinen kansainvälisen valmiusjoukon huoltokomppania. Viime syksynä kiitellyllä NATO
-evaluoinnilla viimeistelty SKVJ -koulutus toi uusia asioita myös kansallisten
huoltokomppanioiden koulutukseen.
- Päädyin itsekin tälle alalle, kun sain jo
varusmiesaikana kohdata sopivia haas14

teita ja pääsin niissä ylittämään itseni
sekä onnistumaan. Sitä samaa toivon
oman yksikköni varusmiehille. Nousujohteisuus ja onnistumisen tunteet
ruokkivat niin varusmiehiä kuin henkilökuntaakin.
Perusyksikön päällikön arkikiireistä
huolimatta Kankare löytää työhönsä
eteenpäin vievää ja kehittävää otetta.
- Tunnistan itsen kehityshakuiseksi.
Yritän löytää aina uusia vaihtoehtoja ja
kehittää toimintatapoja.
- Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten myös menetelmien täytyy
kehittyä. Kehittäminen ja erilainen ideointi on jopa helppoa. Haasteena on
löytää toteutukselle ja kokeilemiselle
riittävä aika, Kankare laskeskelee

Kapteeni Jussi Tunkkari

Koulutuksen on vastattava
varusmiesten odotuksiin

PORILAISTAISTELIJA

Lentotiedustelukomppanian aliupseerikurssien johtajana
toimiva kapteeni Jussi Tunkkari on omien sanojensa mukaan pyrkinyt kehittämään kurssin sisältöä jatkuvasti. Lentotiedustelukursseille hakeutuvat varusmiehet ovat Tunkkarin mukaan erittäin motivoituneita ja osaavia nuoria,
joiden asettamiin koulutusodotuksiin pitää pystyä vastaamaan.
- Lentotiedustelun koulutus on eräänlaista edelläkävijätyötä, joten siihen on helppo vihkiytyä. Kun meille tulee ympäri Suomen varusmiehiä, aina Kolarista Mikkeliin asti, niin ei
tätä voi löysin rantein tehdä, Tunkkari huomauttaa.
- Varusmiehillä on kovat odotukset koulutukselle ja he ovat
äärimmäisen fiksuja. Sen takia kouluttaminen on mielekästä ja välillä haastavaakin. Monesti he osaavat kysyä sellaisiakin asioita, joihin ei oikein osaa vastata.
Lentotiedustelun valtakunnallista aliupseerikoulutusta on
annettu Porin prikaatissa 2,5 vuotta. Tunkkari on ollut mukana alusta asti ja toteaa, että vahvistusta omalle tekemiselle kaipaa silloin tällöin. Kapteeni Tunkkarin asiantuntemusta ja työhön paneutumista arvostetaan laajasti koko
maavoimissa.
- Ammattimaisuus tulee siitä, että epäilee myös itseään ja
voisiko näitä asioita tehdä toisinkin. Tunnustuksen kautta
on mukava saada positiivista palautetta siitä, että olemme
tehneet asioita oikein.

Ylikersantti Joni Wallin

”Harjoittele niin kuin sodit”
Yhtenä tämän vuoden porilaistaistelijana palkittu ylikersantti Joni Wallin tunnetaan erityisesti kyvystään elävöittää koulutusta ja kyvystään soveltaa laajaa tietopohjaansa
varusmiesten koulutuksessa. Wallinin vetämissä koulutuksissa vihollinen on aina lähellä ja se keksii mitä erinäisimpiä
tapoja vaikuttaa joukon toimintaan.
- Pyrin harjoituksissa aina kuvaamaan tilanteen välittömään
ympäristöön ja maalaamaan sen mahdollisimman todentuntuisesti viholliskuvineen. Vilkas mielikuvitus auttaa siinä hommassa, Wallin heittää.
- Tavoite on tietysti tätä kautta ennen kaikkea tehdä koulutuksesta kannustavaa ja motivoivaa. Harjoittelemme niin
kuin sodimme, Wallin lisää.
Wallin omaa laajan tietopohjan ja kokemuksen tykistöllisistä asioista ja jakaa kokemuksen tuomia vinkkejä mielellään
myös nuoremmille sotilaille. Wallin itse kuvailee rooliaan
”oman tien työpaikkaohjaajaksi”.
- Ohjaan omalla tavallani nuorempia hyviin käytänteisiin
yksikön koulutustoiminnassa. Tärkeää on tietysti olla oma
itsensä ja pyrkiä tekemään käsketyt tehtävät kunnolla.
Kuten yleensä, tuli palkitseminen myös Wallinille yllätyksenä

PORILAISTAISTELIJA

- Ehkä minulla on oma mukaansatempaava tapani esittää asioita ja sitä kautta opettamani asiat on myös helppo omaksua
Toivottavasti tämä koulutustapa piristää myös koulutettavien mieltä, Wallin toteaa vaatimattomasti.
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VUODEN
SIVIILITYÖNTEKIJÄ

Toimistosihteeri Satu Seppä

Monipuolinen kokemus
auttaa kiireen keskellä
Teksti: Markus Malila Kuva: Saara-Miia Keto
- Olipa hienosti sanottu, toteaa toimistosihteeri Satu Seppä kuullessaan vuoden siviilityöntekijän palkitsemiseen
liittyvät perustelut.
Toimistosihteeri Satu Seppä saa erittäin
runsaasti positiivista palautetta perusyksiköistä ja työyhteisöstään. Vuoden
siviilityöntekijän palkitsemisperusteluissa mainitaan lisäksi, että Satu on

aidosti kiinnostunut työstään ja hän
suhtautuu poikkeuksellisen vastuuntuntoisesti tehtäviensä hoitamiseen,
eikä luovuta ennen kuin kaikki työt on
hoidettu moitteettomasti.
Satu vastaa työssään Satakunnan jääkäripataljoonan päivittäisistä toimistopalveluista sekä mm. pataljoonan henkilökunnan työaikojen ja lisäpalkkojen
16

kirjaamisesta SAP-järjestelmään. Siinä
on viljalti työsarkaa, sillä monella sotilaalla jokainen työpäivä on työajan
ja siitä maksettavien korvausten osalta
erilainen: sotaharjoituskorvaukset, iltatyöt, yötyöt, räjäytystyönlisät yms. luovat hallinnollisen viidakon, missä Satu
navigoi ketterästi.
Satu itse arvioi omaavansa sopivan
kokemuksen vaadittaviin tehtäviin.
Vuodesta 1997 Porin prikaatissa työskennellyt Satu on työskennellyt mm.
hankkijana, kirjaamossa, henkilöstöosastolla sekä Satakunnan jääkäripataljoonan toimistosihteerinä noin 10
vuotta.
- Olen työskennellyt prikaatissa useissa eri tehtävissä ja erityisesti kokemus
henkilöstöosastolta auttaa nykyisessä
työssäni paljon, kun tuntee virkaehtosopimusten tulkinnat, virkavapaudet,
ynnä muut, Seppä tuumaa.
Seppää kuvaillaan ulospäinsuuntautuneeksi, positiiviseksi ja erityisen yhteistyökykyiseksi sekä avuliaaksi. Hän
on aina valmis auttamaan muita omalla
erinomaisella osaamisellaan. Tunnistatko itsesi näistä kehuista?
- Varmaankin tunnistan. Kyllähän se
palkitseminen ilahduttaa. Palkinnon
saaminen osoittaa, että työtäni arvostetaan. Lämpimiä ajatuksia lähetän
niille, jotka ovat minua esittäneet, Satu
Seppä toteaa.
Sadun uusi työpiste sijaitsee juuri peruskorjauksesta valmistuneen ensimmäisen kasarmin päädyssä. Vastavalmistuneet uudet toimistotilat saavat
Sepältä kiitosta:
- Uudet tilat parantavat yhteistyötä entisestään. Upeiden näkymien lisäksi
täällä on valoisat ja ergonomiset tilat.
Ei ole moitteen sijaa. Kaikki kolme pataljoonaa muuttivat samoihin tiloihin,
joten yhteistyö varmasti lisääntyy ihan
luonnollisesti.

Charmia kotiin
KOTIMAISET CHARMIA-KEITTIÖT
Kylpyhuonekalusteet • Liukuovikaapistot • Komerot

Loimaa

Lamminkatu 31
(02) 763 2277

Kalustetukku.fi
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www.kapteeninkastikkeet.fi

TOYOTA
M100, Y65
C76, Y91

RAISIO LOIMAA FORSSA
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Harmaasta säästä huolimatta
puitteet säilyivät juhlavina.

Sotilasvalat ja -vakuutukset Niinisalossa ja
Säkylässä 16.-17.2.

Varuskunta
täyttyi
vieraista
Teksti: Markus Malila Kuvat: Okko Ahokas,
Timi Lähteenmäki ja Santeri Mäkilä

Raskas raketinheitin ohimarssissa
Niiinisalossa.

P

orin prikaatin saapumiseränä 1/17 alokkaat vannoivat sotilasvalansa tai antoivat juhlallisen sotilasvakuutuksensa
Säkylän Huovinrinteellä ja Niinisalossa
helmikuun 16.–17. päivä.
Harmaista sääolosuhteista huolimatta päivät tarjosivat jälleen ikimuistoisia hetkiä varusmiehille ja
omaisille sekä kiinnostavia mahdollisuuksia tutustua Porin prikaatin käyttämään kalustoon ja varusmiesten palvelusolosuhteisiin. Pienen tauon jälkeen
tarjottiin prikaatissa tuhansille omaisille taas hernekeittolounaat.
Valan ja vakuutuksen kaavojen esilukijoina toimivat
tällä kertaa Niinisalossa Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää ja Säkylässä kunnanjohtaja
Teijo Mäenpää.
Ensi elokuussa vala- ja vakuutustapahtumat siirtyvät jälleen maakuntiin. Tapahtumia isännöivät tuolloin vuorostaan Raisio, Uusikaupunki, Hämeenkyrö
ja Parkano.
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Joukot saapumassa valaryhmitykseen Niinisalossa
Kalustonäyttely on valapäivien
perinteisiä vetonauloja.
Varusmiesten omaiset nauttivat
hernekeittoa hyvällä ruokahalulla.
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Kenraaliluutnantti Seppo Toivonen
sanoo lähtevänsä hyvillä mielin
reserviin, sillä hänen johtamansa
Maavoimat on hyvässä kunnossa.
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Maavoimien komentajan
tehtävästä reserviin siirtyvän kenraaliluutnantti Seppo Toivosen ura
alkoi Porin prikaatista.

H

uhtikuu 1980. Porin prikaatissa ilmoittautuu palvelukseen vain yksi vastavalmistunut luutnantti.
Seppo Toivonen on päässyt Kadettikoulun jälkeen
töihin juuri sinne, mihin halusikin.
Se valinta ei ole Toivosta harmittanut.
Nyt, 37 vuotta myöhemmin kenraaliluutnantti Toivonen, Maavoimien komentaja, sanoo saaneensa ensimmäisestä palveluspaikastaan vahvan esimerkin
koko tulevaa uraansa varten.
- Porin prikaatissa oli jo silloin aistittavissa erittäin vahva sitoutuminen. Tehtävät haluttiin hoitaa mahdollisimman
hyvin, jokainen koki sen omaksi vastuukseen. Kaikki ymmärsivät, mitä sanat Kunnia, Velvollisuus ja Tahto tarkoittavat ja mihin ne velvoittavat.
- Sain jo ensimmäisestä työpäivästä lähtien sellaisen tuntuman, että siellä oli
erittäin ammattitaitoinen ja sitoutunut
joukko. Henkilöstö oli sitoutunut myös
ympäröivään alueeseen, Toivonen miettii.
- 1980-luvun alussa isonkin varuskunnan kosketukset muihin joukkoihin olivat vielä aika ohuet. Kehityttiin, mutta
kehityttiin omilla ehdoilla. Tähän päivään verrattuna ero on valtava, nyt Porin prikaatin kosketuspinta on yksi laajimmista koko Puolustusvoimissa. Se
on joukolle aina merkittävä vahvuus,
hän painottaa.

Vahva arvo- ja perinnepohja
Toivonen painottaa myös Porin prikaatin vahvaa arvo- ja perinnepohjaa, jonka
prikaati on kyennyt säilyttämään myös
murrosvaiheissa.
- Jo 1600-luvun vuosista kumpuavalle
porilaishengelle olisi tänä päivänä yllättävän paljon käyttöä muuallakin. Siitä
hengestä lähtee henkilöstön sitoutuminen. Viimeksi porilaishenki tuntui kulkevan läpi tajunnan, kun luovutin prikaatin lipun tammikuun alussa uudelle
komentajalle, eversti Rami Saarelle.
Luutnantti Seppo Toivosen ilmoittautuessa vuonna 1980 Porin prikaatiin toimi joukko-osaston komentajana eversti
Markku Salonen. Toivosen oman yksikön, ensimmäisen jääkärikomppanian

päällikkö oli puolestaan kapteeni Vesa
Keskinen.
- Sain vajaan viiden Huovinrinteellä
viettämäni vuoden aikana hyvän kosketuspinnan kolmeen yksikköön eli niin
ensimmäiseen, toiseen kuin kolmanteenkin jääkärikomppaniaan. Omimmakseni niistä tunsin aika nopeasti
kakkosen, jota komensi Risto Äikiä.
- Parhaiten nuoren upseerin mieleen
jäivät yksikön komentajat ja vääpelit.
Kolmatta komppaniaa komensi aikanani Norrin Jussi ja Laitisen Jorma oli
pitkäaikainen työparini, muistaa Toivonen.

Nuoret ovat sitoutuneita
Porin prikaatista vuoden 1985 alussa
Kadettikouluun kouluttajaksi siirtynyt
Seppo Toivonen myöntää, että meni
useampia vuosia ennen kuin hän ehti palata Huovinrinteelle.
Tiiviimpi yhteistyö alkoi, kun Toivosesta
tuli vuonna 2008 Maavoimien operaatiopäällikkö.
- Maavoimien komentajana olen käynyt
Huovinrinteellä pari
kertaa vuodessa. Tänä
vuonna jalkauduin komentajan vaihtotilaisuuden lisäksi myös
Tekst ja kuva:
ruohonjuuritasolle,
kun seurasin alokkaiden ensimmäistä
aamua Niinisalossa. Menin jonoon alokkaiden perään ja seurasin, miten homma toimii ja mikä on tunnelma. Tuli siinä kieltämättä jonossa seistyä.
- Oli hieno nähdä, miten sitoutuneita
nykypäivän nuoret ovat. Kun tullaan,
halutaan myös tehdä parhaansa ja meidän velvollisuutemme on tarjota siihen
mahdollisuus. Niin koulutusjärjestelyjen kuin henkilöstön asenteenkin pitää
olla kunnossa, Toivonen painottaa.

valmius- ja koulutusorganisaatio, joka
kykenee vastaamaan kaikkiin sille määritettyihin tehtäviin.
- Olen painottanut komentaja-aikanani
toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Viimeisten puolentoista vuoden aikana
ovat erityisesti olleet esillä palvelusturvallisuuden ylläpito, työssä jaksaminen
sekä koulutustulokset. Niiden arviointi
ja parantaminen ovat olleet toiminnan
läpimenevät teemat.

Porin prikaati edelläkävijänä
Yhtenä Maavoimien lähivuosien suurimmista hankkeista komentaja nostaa
esiin simulaattoriavusteisen koulutuksen, jossa Porin prikaati on ollut monella tapaa edelläkävijä.
- Porin prikaati on ollut valtakunnan
kärkiosaaja kaksipuolisen taistelun si-

Ura alkoi
Huovinrinteeltä

Hyvillä mielin reserviin
Kenraaliluutnantti Seppo Toivonen
täyttää 60 vuotta tulevan heinäkuun 24.
päivä ja heinäkuun lopulla on edessä
siirtyminen hyvin ansaitulle eläkkeelle 37 palvelusvuoden jälkeen. Toivonen
sanoo lähtevänsä reserviin hyvillä mielin, sillä Maavoimat jää hänen jälkeensä
hyvään kuntoon.
- Maavoimat on tehokas ja toimiva puolustushaara. Se on uudentyyppinen
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Asko Tanhuanpää

muloinnissa. Seuraavassa vaiheessa
mukaan tuodaan luokkaympäristössä
käytettävät virtuaalikoulutusympäristöt, jotka laajenisivat toivottavasti jo
vuosikymmenen lopulla myös sisäampumasimulaattoreiksi.
- Kaikissa joukoissa käyttöön otettavat kaksipuolisen taistelun simulaattorit muokkaavat ja myös yhtenäistävät koulutusta. Tavoite on, että niiden
avulla päästään tekemään mahdollisimman paljon oikeita suorituksia. Virheet
korjataan jo simulaattorivaiheessa ja
käytetään aika maastokoulutuksessa
oikeiden suoritusten syväoppimiseen.
- Olennaista on, että niin koulutettavat
kuin myös henkilöstö ja oma järjestelmämme ovat valmiita uudistukseen.
Silti pitää varoa sitä, ettei simulaattori
ole pääosa, vaan apuväline, jotta päästään tekemään hyviä aitoja suorituksia.
Pitää tunnustaa myös se, että tiettyjä
vaativia harjoitteita voidaan tehdäkin
vain simuloituna, Toivonen tiivistää.

Kenraaliluutnantti Seppo
Toivonen luovutti Porin
prikaatin lipun eversti
Rami Saarelle komentajan
vaihtotilaisuudessa.
Toinen uudistus, digitaalinen taistelunjohtojärjestelmä, joka menee läpi kaikkien aselajien ja kaikkien joukkojen.
- Se on vuosikymmenen suurhanke,
joka tulee parantamaan Maavoimien
suorituskykyä niin tilannekuvan kuin
johtamisedellytystenkin kautta. Koulutus on jo aloitettu, mutta on noin vuosikymmenen projekti ennen kuin uudistus on mennyt läpi kaikkien joukkojen
ja järjestelmien, laskee Toivonen.

Valmius on sisäistetty hyvin

Seppo Toivonen nuorena luutnanttina. Kuva on
otettu Porin prikaatissa
puolustusvoimain ajokorttia varten.

Maavoimien valmiuden kehittäminen
on ollut tärkeässä osassa viime vuosien
toiminnassa, vuodesta 2014 lähtien se
on ollut jopa keskeinen painopistealue.
Kenraaliluutnantti Toivosen mukaan
asia on sisäistetty ilman suurempia ongelmia.
- Kysymys on ollut merkittävästä yhteisestä ponnistuksesta koko henkilöstön kanssa. Kysymys on myös perusasenteesta, oma kriisiajan tehtävä
pitää kokea tärkeimmäksi. Tässä on
nähdäkseni onnistuttu hyvin ja palkattu henkilöstö on ollut tarpeen niin vaatiessa valmis myös lisätyöhön, jos valmiuden parantaminen ja rakentaminen
on sitä edellyttänyt.
- Vastaanotto on ollut hyvä myös reserviläisten osalta. Valmiutta on haluttu vahvistaa avainreserviläisten kanssa
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tehtävillä vapaaehtoisilla sitoumuksilla.
Heinäkuun alussa 2016 voimaan tullut
lakimuutos mahdollistaa kertausharjoitukset valmiudellisilla perusteilla hyvin
nopealla käskytysaikataululla. Sen tueksi on tehty sitoumusmenettelyjä ja
asia on otettu erinomaisen hyvin vastaan.
- Viimeisimmässä vaiheessa käynnistyy
tänä vuonna varusmiesten valmiusyksikkökoulutus, johon ensisijassa pyritään saamaan vapaaehtoisia. Siihenkin
on vastattu todella hyvin. Koulutuksen
pohjana on Porin prikaatissa 20 vuotta
sitten aloitettu kansainvälinen valmiusjoukkokoulutus, Seppo Toivonen paljastaa.

”Oppikirja” on jo avattu
Haastattelun lopuksi se tärkein kysymys eli mitä kenraali aikoo tehdä eläkkeellä?
- Olen jo aloittanut kirjan ”Miten selvitä hengissä eläkkeellä” lukemisen. Siinä perusneuvona on, ettei aikaa kannata suunnitella liian tarkasti, naurahtaa
Toivonen.
Eläkepäiviään Toivonen suunnittelee
viettävänsä kahdessa tukikohdassa
eli Helsingissä ja Alahärmässä. Viimemainittu sijaitsee sattumoisin Porin prikaatin vastuualueella.

Kansainvälinen yhteistyö tehostuu

K

enraaliluutnantti Seppo Toivonen
kertoo oppineensa jo nuorena
upseerina Porin prikaatissa, että
vain tiettyyn rajaan asti voi kehittyä
omin toimenpitein. Sen jälkeen vuorovaikutus muiden kanssa mahdollistaa
seuraavia kehitysaskeleita eli umpiossa
ei voi kehittyä.
- Suomelle on tärkeää, että olemme mukana kansainvälisessä yhteistyössä ja
harjoitustoiminnassa. Tässäkin Porin
prikaati on ollut jo pitkään edelläkävijä
ja prikaatin kautta on myös saatu hyödynnettyä muualla saatua kokemusta.
Toisaalta on pystytty näyttämään omaa
osaamista. Puolustuskyvyn kannalta on tärkeää, että muualla tunnetaan
meidän kyvykkyytemme.
- Kokonaisuutta ajatellen on tarpeellista, että muiden maiden joukkoja tulee
harjoittelemaan myös meille, jolloin
vuorovaikutuspinta on huomattavasti

laajempi, Toivonen painottaa.
pioneerijoukkueella. Yhdysvaltain johToivosen mukaan Niinisalon Arrowtamasta Saber Strike-harjoituksestahan
harjoitus on vastakin perusharjoitus,
Porin prikaatilla on jo pitkä kokemus ja
johon kyetään ottamaan myös kansaintänä vuonna prikaati on mukana myös
välisiä joukkoja. Toukokuussa mukaan
Ruotsin pääharjoitus Aurorassa syyson tulossa yhdysvaltalaisten joukkojen
kuussa, listaa Toivonen.
lisäksi joukkoja myös Norjasta.
Kenraali Toivonen sanoo pitävänsä
- Toinen harjoitus, joka on poliittikansainvälisten harjoitusten määrää
sen päätöksen
tänä vuonna riittäpohjalta avattu
maavoimien
On tärkeää, että olemme muka- vänä
kansainväliseltarpeita ajatellen.
le yhteistyölle na kansainvälisessä yhteistyös- - Harjoitukset ovat
on loppuvuoden sä, Tässäkin Porin prikaati on
ainut keino aidosti
perinteinen ty- ollut jo pitkään edelläkävijä
kehittää yhteensokistö- ja vaikutpivuutta, joka tukee
tamisharjoitus, johon on tulossa yksiniin kriisinhallintaa kuin mahdollista
köitä Ruotsista ja Norjasta, hän jatkaa.
yhteensopivuutta avunsaannin ja avun
- Meille on oleellisen tärkeää, että myös
antamisen osalta, johon liittyvä lainsääosallistuminen harjoituksiin ulkomaildäntökin on jo tällä hetkellä eduskunla jatkuu. Uutena avauksena on Viron
nan käsittelyssä.
oma pääharjoitus Kevadtorm eli kevätmyrsky, johon Porin prikaati osallistuu

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

www.raseko.fi
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Uusi suomalaisjoukko
Libanoniin

Libanoniin lähetettävä materiaali laivattiin Raumalta
kohti Beirutia jo helmikuun
puolivälissä.

Teksti: Markus Malila Kuvat: Markus Malila ja Okko Ahokas

Suomi lisää osallistumistaan
YK:n johtamaan UNIFIL -operaatioon Libanonissa kevään 2017
aikana. Vastauksena Ranskan
marraskuussa 2015 esittämään
avunantopyyntöön, Suomi laajentaa osallistumistaan operaatioon noin 160 sotilaalla aikavälillä 1.4.2017–31.8.2018.

O

peraatioon valmistautuva suomalaisten
rauhanturvaajien
joukko aloitti koulutuksensa Porin prikaatissa helmikuussa. Pääjoukko
oli koulutettavana yhdessä reilun kuukauden ajan Säkylässä. Kuljettajien ja
muun erityishenkilöstön koulutus alkoi erilaisilla kursseilla jo joulu-tammikuusta alkaen.
Tuore lisäys nostaa suomalaisten kokonaisvahvuuden Libanonissa noin 340
rauhanturvaajaan. Suomalaiset vapaut-

tavat ranskalaisjoukkoja operaation reservipataljoonasta korvaamalla ranskalaisen komppanian.
- Se, miksi tällaisen yksikön koulutukseen lähdettiin, liittyy pari vuotta sitten tapahtuneisiin Ranskan terrori-iskuihin.
- Ranska vahvisti niiden jälkeen kotimaansa sisäistä turvallisuutta ja käyttää tähän myös sotilasjoukkojaan. He
tarvitsivat terrori-iskujen jälkeen lisää
joukkoja sisäisen turvallisuuden varmistamiseen, joten he pyysivät asiassa
apua EU:lta.
- Suomi vastasi pyyntöön - ei asettamalla suomalaisia Eiffel-tornin juurelle vartioon - vaan vapauttamalla yhden
ranskalaisen komppanian Libanonista
muihin tehtäviin, Porin prikaatissa vieraillut maavoimien operaatiopäällikkö,
prikaatikenraali Jari Kallio taustoittaa
joukon lisäämistä.
Rauhanturvaajat saavat Porin prikaatissa koulutusta sotilaan perustaitojen ohella UNIFIL -operaation ja YK:n
toimintatapoihin sekä toimialueen ris24

keihin. Koulutettaville annetaan myös
perustiedot mm. kansainvälisestä yhteistoiminnasta ja toimialueen kulttuurista. Joukon materiaali laivattiin
Raumalta kohti Beirutia jo helmikuun
puolivälissä.
Suomi on ollut mukana vuonna 1971
perustetussa UNIFIL -operaatiossa 1980
-luvulta asti erityyppisillä joukoilla. Nyt
lisättävän joukon tehtäviä ovat pääasiassa valvontatehtävät ja partiointi. Iso
osa joukon tehtävistä on myös Libanonin asevoimien koulutus. Suomalaisten
ja ranskalaisten tukikohdassa järjestetään mm. erilaisia kursseja Libanonin
asevoimille.
Operaatiopäällikön mukaan Libanonin
UNIFIL -operaatio palvelee myös Puolustusvoimien tarpeita erityisesti joukkojen kierrättämisen osalta.
- Meille on tärkeää, että käynnissä on
operaatioita, joista löydämme hyviä
tehtäviä mm. valmiusjoukkokoulutetuille reserviläisille, prikaatikenraali
Jari Kallio osoittaa.

Turvallisuus veitsenterällä
Viime vuosina koko Lähi-idän epävakaus ja muun muassa Syyrian sota ovat
heijastuneet myös Libanoniin. Maan
sisäisiä haasteita aiheuttavat mm. Libanoniin saapuvat pakolaisvirrat. Alueella on kuitenkin toistaiseksi ollut rauhallista.
- Tämä joukko on muuta Libanonissa
toimivaa rauhanturvajoukkoa raskaammin aseistettu ja sen toiminta-alue on
koko UNIFIL:n vastuualueella. Operaation komentaja voi käyttää reservijoukkojaan siellä, missä niitä eniten tarvitaan, Kriisinhallintakeskuksen johtaja,
majuri Matti Kemppilä taustoittaa.
- Näin ollen koulutuksessa varaudumme aina pahimpiin mahdollisiin skenaarioihin, Kemppilä lisää.

Alikersantti Henri
Mattinen punnitsee matkatavaroita rotaatiokoulutuksen päätteeksi.

Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Jari Kallio vieraili
Porin prikaatissa seuraamassa uuden joukon
koulutusta
Koulutettava joukko
varautuu myös vaikeisiin
tilanteisiin, kuten tienvarsipommeihin.

”Lähdössä
tuttua joukkoa”

P

oikkeuksena muihin UNIFIL -operaation suomalaisiin nähden, Libanoniin suuntaavan lisäjoukon rauhanturvaajat palvelevat operaatiossa neljän kuukauden rotaatioissa ilman
palvelusvapaita. Tämä lisää tarvetta reserviläisille
kriisinhallintatehtävissä lähivuosina ja lisää painetta rekrytointiin.
Yksi lähtijöistä, kuopiolainen alikersantti Henri Mattinen pakkasi matkatavaroitaan Säkylässä
odottavaisin mielin. Kansainvälisen valmiusjoukon
varusmiespalveluksesta joulukuussa 2015 kotiutunut Mattinen kertoo mukana olevan useita vanhoja
tuttuja varusmiesajalta.
- Lähtijöiden joukossa on paljon tuttuja kavereita,
joiden kanssa on ollut helppo löytää taas yhteinen
sävel, Mattinen kertoo.
Mattinen on osallistunut joukkonsa kanssa viime
vuonna Norjassa järjestettyyn Cold Response -harjoitukseen. Muun muassa tämä on parantanut lähtijöiden valmiuksia operaatioon.
- Varusmiesajan opit ovat palautuneet hyvin mieleen. Jonkin verran on tullut myös uutta asiaa, kun
koulutus oli räätälöity nimenomaan Libanonin olosuhteisiin ja toimintatapoihin. Erityisesti erilaisen
kulttuurin ja ihmisten kohtaamiseen liittyvä koulutus on ollut kokonaan uutta, Mattinen toteaa.
- Voi olla, että joutuu muutaman sanan vielä opettelemaan ranskaakin, kun yhteistyötä ranskalaisten
kanssa on luvassa, Mattinen heittää.
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MILLOG:n korjaamorakennus valmistui Huovinrinteelle
Teksti: Markus Malila Kuva: Saara-Miia Keto
Noin vuoden rakennusurakan jälkeen
MILLOG Oy:n Huovinrinteelle rakennuttama korjaamorakennus on valmis.
Vielä käynnissä olevien viimeistelytöiden valmistuttua, uuteen noin 2300
neliön rakennukseen siirtyvät kaikki
MILLOG:n korjaamo- ja varastotoiminnot Huovinrinteen varuskunta-alueen
eri rakennuksista. Tämä vapauttaa lisää

Porilaisheraldiikkaa

tilaa Porin prikaatin omaan koulutus- ja
huoltotoimintaan.
Uusi halli pitää sisällään ajoneuvo-, aseja elektroniikkahuollon toiminnot sekä
varaston. MILLOG:n henkilökunnan
sekä kaluston muutto uusiin tiloihin alkaa lähiviikkoina.
- Korjaamotoiminnot ovat tähän asti
olleet hajallaan ympäri varuskuntaa.

PEHENKOS:n esittelyn AL4050/

.4.2015

Muutto on iso urakka erityisesti varastojen siirron osalta, mutta väki on innoissaan, että pääsemme nyt kaikki
samoihin tiloihin., korjaamopäällikkö
Jarno Rautionaho kuvailee.
MILLOG Oy:lla on reilut parikymmentä työntekijää Porin prikaatin Säkylän
toimipisteen alueella. Hallin urakoitsijana on toiminut Rakennustyöt Ville
Kauppi Oy.

LIITE 6
1 (1)

Satakunnan jääkäripataljoona
S
SATAKUNNAN JÄÄKÄRIPATALJOONAN JOUKKOYKSIKKÖLIPPU

uomi 100 -juhlavuoden kunniaksi
Porilainen -lehden jokaisessa numerossa esitellään Porin prikaatin joukkoyksiköiden perinteitä ja lippujen heraldiikkaa. Sarjan aloittaa Satakunnan
jääkäripataljoona.
Satakunnan jääkäripataljoonan joukkoyksikkölippu on graafikko Juhani Vepsäläisen vuonna 1991 suunnittelemaa
lippu, jonka heraldinen selitys kuuluu
seuraavasti: ”keltaisessa lippukentässä
pystyyn noussut, musta punakruunuinen ja punavaruksinen sinistä lyömämiekkaa etukäpälissään pitelevä karhu”.
Vaikka lippu suunniteltiin jo vuonna
1991, jäi se aiemmin kuitenkin luonnosasteelle. Pataljoonan lippu virallistettiin Puolustusvoimauudistuksen
yhteydessä vuonna 2015. Joukkoyk-

800
mm

950 mm

sikkölippu naulattiin Porin prikaatissa Harjulinnun laavun komeissa maiKeltaisessa lippukentässä pystyyn noussut, musta punakruunuinen ja
punavaruksinen sinistä lyömämiekkaa etukäpälissään pitelevä karhu.
semissa torstaina 2.2.2017. Pataljoona
Lipun korkeus 80 cm ja leveys 95 cm.
perustettiin Porin prikaatissa prikaatikenraali
Ollipohjalta
Nepposen
komentajaJuhani
Vepsäläisen lippupiirroksen
Liisa Kontiainen 2.4.2014.
kaudella ja prikaatikenraali sai myös
kunnian olla ensimmäisen naulan iskijä.
Heraldinen selitys:

PMS 116

PMS 485

PMS 286

CorelDrawX6/LK/e:liput/SATJP_2015/30.3.2015
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Heraldiikan perusperiaatteiden mukaisesti tunnuskuvan tulee olla riittävän
suuri suhteessa lippukenttään, jolloin
lipun visuaalisuus paranee ja tunnus
tulee näkymään paremmin lipun liehuessa. Graafikko Vepsäläisen piirtämän
luonnoksen tunnuskuvaa on suurennettu edellä mainitun mukaisesti.
Satakunnan jääkäripataljoonassa koulutetaan varusmiehiä jääkäri-, tulenjohto-, tuliasema-, tiedustelu, panssarintorjunta- ja kriisinhallintatehtäviin.
Pataljoonan kalustoa ovat mm. Patrian
XA-360 AMV panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvot.

Protolab Oy on erikoistunut suojattujen erikoisajoneuvojen, sekä
niiden osien ja komponenttien tuotekehitykseen ja valmistukseen.
Protolab pyrkii toiminnassaan kehittämään,
ylläpitämään ja hyödyntämään kotimaista
alan erikoisosaamista.
Esimerkkinä oheisen kuvan Protolab
PMPV 6x6 “Misu”.

Protolab Oy, Sinikalliontie 12, 02630 Espoo, Finland

Jotta kaupassa
olisi kiva käydä.

SILIKONITUOTTEET
Pakurlantie 6, 20380 Turku, Puh 010 617 620
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www.protolab.fi

Ristomatti Hakola pääsi
lähelle unelmaansa
MM-Lahdessa

”Otetaan mitali sitten Koreasta”
Teksti: Asko Tanhuanpää Kuvat: Tero Vehkamäki

Porilainen -lehti sai hiihtäjä Ristomatti Hakolan kiinni kauden viimeisen maailmancupin osakilpailun
alla Kanadan Quebecista. Haastattelu WhatsAppin välityksellä sujuu
rauhallisesti, kunnes Hakola alkoi
pistää kautta pakettiin.

- Tavoite oli Lahden MM-sprintin finaalissa ja sinne päästiin. Otetaan mitali sitten Koreassa (vuoden 2018 talviolympialaiset järjestetään Etelä-Korean
Pyeongchangissa), ilmoittaa Hakala.
Tässä vaiheessa valtameren takaa kuuluu naurua ja kolinaa, sen jälkeen tulee
hetken hiljaisuus. Ehkä naurun suuntaan heitettiin jotain.
- Se oli maailmanmestari, joka nauroi,
Hakala kuittaa.
Ristomatti Hakolan kämppäkaveri Kanadassa on muuan Iivo Niskanen, 15
kilometrin perinteisen tyylin maailmanmestari Lahdesta vuosimallia 2017.
Juniorit on yksinkertaisesti pistetty yh-
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teen, niin se on kaikissa lajeissa.
Sääli, ettemme puhu skypessä tai facessa, kaverusten ilmeet olisi mukava nähdä. Veikkaan, että molemmilla on naama niin sanotusti näkkärillä.
Hakolalta ei malta olla kysymättä, millä eväillä olympiakulta olisi mahdollista
saavuttaa. Vastaus on heti valmiina.
- Perusasiat ovat kunnossa, samaa kaurapuuroa se Iivokin syö. Resepti on
helppo eli pitää treenata, syödä ja nukkua, kaikkea riittävästi. Kunhan vaan
herää tarpeeksi usein lenkille ja viihtyy
siellä tarpeeksi pitkään, niin suunta on
oikea, miettii Hakola.

Työpaikalleen Hakola lupaa palata heti
kilpailukauden jälkeen, kesällä ja syksyllä hän lupaa esiintyä Niinisalossa.
- Niinisalon tarjoamat liikuntamahdollisuudet ovat varmasti yhdet parhaista
koko Etelä-Suomessa. Ei sieltä tarvitse
lähteä urheilunkaan takia mihinkään.
Terveiseni varusmiehille on yksinkertainen eli käyttäkää hyväksenne ja
nauttikaa, tiivistää Hakola.

Lukemista vaille
urheilupsykologi
Hiihtolatujen väriläiskänä ja verbaalilahjana tunnettu Ristomatti Hakola haluaa haastattelun lopuksi lähettää vielä
terveiset kollegalleen Arttu Kankaalle.
- Voimaa lisää. Se on siinä.
- Olen lukemista vaille urheilupsykologi, joten tiedän, mitä puhun. Katsotaan
sitä sitten vaikka työpaikan lounaalla,
kuuluvat Hakolan terveiset.

Ristomatti Hakola
vauhdissa Lahden MMsprintin välierissä.

Palkintopallilla norjalaislegenda Petter Northugin vierellä.

Puolustusvoimien ja Ilarin tuella
Viidestoista huhtikuuta 26-vuotispäiviään jubileeraava Ristomatti Hakola on
ensi vuoden loppuun asti puolustusvoimien palkkalistoilla tittelillä urheilija-aliupseeri. Vastaavaa titteliä Niinisalossa kantavat kuulantyöntäjä Arttu
Kangas ja ampuja Juho Kurki.
- Meissä yhdessä on sopiva annos kestävyyttä, tarkkuutta ja voimaa, Hakola
veistää.
- Sanon suoraan, että ilman Puolustusvoimien ja Ilari Köykän tukea en olisi päässyt ikinä arvokisafinaaliin, hän
tunnustaa.
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Maavoimien uusi viestijärjestelmä

M18 varusmieskäyttöön
Teksti: Markus Malila
Kuvat: Saara-Miia Keto ja Markus Malila

S

atakunnan pioneeri- ja viestipataljoona juhlisti 3. maaliskuuta Porin prikaatissa viestiaselajin perinnepäivää. Virallisesti
5.maaliskuuta vietettävä perinnepäivä
juontaa juurensa Kenttälennätinpataljoonan perustamiseen vuonna 1918.
Viestiaselajille kuluva vuosi on merkittävä, sillä tänä vuonna Maavoimat ottaa käyttöön uuden kotimaisen M18johtamisjärjestelmän. Se on edeltäjiään
suorituskykyisempi ja vastaa paremmin nykyaikaisen sodankäynnin vaatimuksiin.

- Järjestelmä soveltuu ennen kaikkea
nykyaikaisten liikkuvien sotatoimien
johtamiseen, Porin prikaatissa vieraillut maavoimien viestitarkastaja, eversti
Eero Valkola kuvailee.
Huovinrinteen urheilukentällä järjestetyn paraatikatselmuksen jälkeen eversti Valkola ja Satakunnan pioneeri- ja
viestipataljoonan komentaja, everstiluutnantti Tero Savonen tutustuivat
kutsuvieraiden kanssa uuden järjestelmän koulutukseen. Eversti Valkola kuvailee uuden järjestelmän käyttöönottoa mittavaksi urakaksi.

Maavoimat ottaa tänä
vuonna käyttöön uuden kotimaisen M18johtamisjärjestelmän.
Se on edeltäjiään
suorituskykyisempi ja
vastaa paremmin nykyaikaisen sodankäynnin vaatimuksiin.
Järjestelmän koulutus
alkoi 1/17 saapumiserän varusmiehille
kaikissa maavoimien
joukko-osastoissa.
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- Kyseessä on mittava projekti, joka on
lähtenyt liikkeelle materiaalisen suorituskyvyn rakentamisesta ja testauksesta. Järjestelmän koulutus alkoi 1/17
saapumiserän varusmiehille kaikissa
Maavoimien joukko-osastoissa.
Porin prikaatin koulutuspäällikkö,
everstiluutnantti Aki Mustonen kehuu
järjestelmän käyttöönottoa vaivattomaksi:
- Ensimmäisiltä varusmiehiltä saadun
palautteen perustella kyseessä on selkeä ja helposti omaksuttava järjestelmä. Tämä on koulutuksellisesti suuri
etu, Mustonen kuvailee.

Ei enää pankkitunnusten
yliviivaamista – lataa
tunnuslukusovellus
Tunnuslukusovellus on avaimesi kaikkiin
Nordean palveluihin. Tunnuslukusovelluksella hoidat pankkiasioiden lisäksi kätevästi
myös verkko-ostokset tai asioit esimerkiksi
viranomaispalveluissa.
Lataa Nordea Tunnusluvut -sovellus mobiililaitteesi sovelluskaupasta jo tänään.
Lue lisää nordea.fi/tunnuslukusovellus

0200 3000 (pvm/mpm), nordea.FI
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi

Kotiudu
tupaan
Turussa.

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.
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Liity Killan
jäseneksi!





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

   
   

Porin prikaatin kilta ry.
  


Parasta palvelua elämän
eri vaiheisiin

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

www.poppankki.fi/koski

IKKUNAT, OVET, KALUSTEET

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

KOTIMAISTA LAATUA

DOMUS YHTIÖT OY
PUUSEPÄNKATU 1
32200 LOIMAA
P. 0207 100 200
WWW.DOMUS.FI
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Valmiudessa
vaarallisten
aineiden varalle
Teksti ja kuvat: Markus Malila

S

uomi on asettanut vuoden 2017
ajaksi Suojelun erikoisosaston
Naton nopean toiminnan joukkojen (Nato Reaction Force, NRF) täydentävään joukkopooliin. Osasto on koottu
Porin prikaatissa kansainvälisen valmiusjoukkokoulutuksen
suorittaneista
suojelun aselajikoulutetuista reserviläisistä ja Puolustusvoimien palkatusta
henkilökunnasta ja sen vahvuus on 55
henkilöä.
Suojelun erikoisosasto on CBRN -uhkiin (kemialliset, biologiset, radiologiset ja ydinperäiset -) varautumiseen
tarkoitettu joukko, joka kykenee kalustollaan ja henkilöstöllään mm. suojelutiedusteluun, näytteiden analysointiin
ja erilaisiin puhdistustehtäviin. Vuoden
kestävä NRF -valmiusvuoro tarkoittaa
Suojelun erikoisosastolle käytännössä
valmiudellisia toimenpiteitä kaluston ja
henkilöstön osalta. Joukon koulutus on
aloitettu jo viime vuoden alussa.

- Koulutus suunniteltiin alusta asti niin,
että sen toimintatavat ovat kansainvälisesti yhteensopivia, kertoo Suojelun
erikoisosaston johtaja, kapteeni Juha
Soutolahti .
- Osaamistaso on jo kotimaan vaatimusten perusteella ollut niin hyvä, että
tätä joukkoa Suomen on helppo ollut
tarjota myös kansainvälisiin joukkopooleihin, Soutolahti lisää.
Viime vuonna osaston runkohenkilöstö koulutettiin ensimmäistä kertaa Suomen kansainvälisten valmiusjoukkojen
(SKVJ) koulutuskonseptilla.
- Kokonainen vuosi SKVJ -koulutusta
yhdessä kokoonpanossa teki joukosta
entistä tiiviimmän ja yhtenäisemmän.
Aiemmin olemme kouluttaneet pienempiä osia joukosta kerralla ja yhdistäneet ne vasta harjoituksiin, Soutolahti kuvailee.
- Sitoutuminen on muutenkin avainsana tässä joukossa. Osaston henkilöstön
tulee olla sitoutunut niin kotimaan valmiusvaatimuksiin kuin myös mahdolliseen kriisinhallintaoperaatioon lähtöön, Soutolahti lisää.
Nopean toiminnan joukot ovat valmi-
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usaikanaan 60 vuorokauden lähtövalmiudessa kansainvälisiin tehtäviin.
Kriisinhallintatehtävien ohella Suojelun erikoisosaston suorituskyvyt ovat
luonnollisesti tarvittaessa myös kotimaan tilanteiden käytössä. Osasto antaa suojelualan virka-apua muille viranomaisille muutamia kertoja vuodessa.
Tämä suorituskyky säilyy vastaisuudessakin hyvänä, kun kuluvan vuoden
keväällä osalle joukosta järjestetään
kertausharjoitus ja loppusyksystä Suomi puolestaan isännöi kansainvälistä
RECCEX 17 -harjoitusta. RECCEX 17harjoituksessa harjoitellaan erityisesti
viranomaisten välistä -ja kansainvälistä yhteistoimintaa vaativissa suojelu- ja
raivaamisalan tehtävissä.

Suojelumies tiedustelutehtävässä Apetit -tehtailla Säkylässä vuoden 2014 kansainvälisessä MILENGEX
-harjoituksessa. Suojelumiehet ja raivaajat kokoontuvat
kansainväliseen RECCEX 17
-harjoitukseen Suomeen jälleen
ensi marraskuussa.

Itsenäinen asevelvollisten
palvelija Pohjanmaalla

VUODEN
TYÖPISTE

Teksti: Markus Malila Kuva: Merja Hämäläinen

P

orin prikaatin vuoden työpisteenä palkittiin tänä vuonna Pohjanmaan aluetoimisto. Aluetoimiston
päällikkönä reilun vuoden verran palvellut everstiluutnantti Mika Piiroinen
kehuu alaisiaan vuolaasti:
- Alusta alkaen huomasin että työyhteisö on täynnä oman alansa ammattilaisia, joita ei juurikaan tarvitse neuvoa.
He osaavat omat hommansa. He ovat
myös valmiita ottamaan käyttöön uusia
asioita hyvinkin nopeasti.
- Työyhteisömme ihmiset ovat kokeneita ihmisiä, joista moni on kokenut
myös elämän rosoista puolta. Näiden
kokemusten kautta on päästy tilanteeseen, jossa kenenkään ei tarvitse olla
jotain muuta kuin on. Me tiedämme ja
tunnemme toistemme asiat kohtuullisen hyvin.
Aluetoimistoa on kiitelty erityisesti oma-aloitteisesta ja tehokkaasta tavastaan toteuttaa tehtäviään omalla
vastuualueellaan. Vastuualueella, jolle
oman erityispiirteensä luo mm. Pohjanmaan maakunnan vahva kaksikielisyys.
Piiroinen kehuu työyhteisöä tiiviiksi.
- Työilmapiiri on omaa luokkaansa.
Mutta edelleen myös meillä on kehitettäviä asiakokonaisuuksia, kuten tiedon

kulussa ja johtamisessa, jota voi aina
parantaa.
- Meille on myös tärkeätä olla osa Porin prikaatia. Tästä syystä valintamme
prikaatin vuoden työyksiköksi on meille iso ylpeyden aihe. Samalla tunnemme kiitollisuutta valinnastamme, koska
olemme olleet osa prikaatia vain reilua
kaksi vuotta. Palkitseminen tarkoittaa
myös sitä, että meidän on tehtävä asiat
myös tulevaisuudessa yhtä hyvin kuin
tänään.
Aluetoimistosta toivotaankin, että
mahdollisimman moni prikaatilainen
pääsisi paikan päälle tutustumaan aluetoimiston toimintaan ja upeaan Vaasaan.

Vuoden reserviläinen
Keski-Pohjanmaalta
Pohjanmaan aluetoimiston esityksestä
Porin prikaati palkitsi vuosipäivänään
vuoden reserviläisenä reservin majuri
Jari Myllymäen. Myllymäki sai huomionosoituksena Porilaisristin erityisistä ansioistaan maanpuolustustyön
saralla.
- Kyllä se oli tuntuva tunnustus ja lämmittää sydäntä kovasti, Myllymäki kiittelee.

Kokkolalainen Myllymäki kuvaillaan
erittäin sitoutuneeksi ja aktiiviseksi
Keski-Pohjanmaan maakuntakomppanian entiseksi päälliköksi, joka on toiminut myös MPK:n Keski-Pohjanmaan
KOTU -yksikössä kurssinjohtajana ja
kouluttajana useita vuosia. Myllymäki on aktiivisesti osallistunut maakuntakomppanian jäsenille suunnatun
sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen kehittämiseen, suunnitteluun
ja toteutukseen. Vakuutusalan yrittäjänä toimiva Myllymäki kokee maanpuolustustyöhön osallistumisen monin tavoin mielekkääksi.
- Toiminta on kaikkiaan erittäin mielenkiintoista ja hyvää vastapainoa paperityölle. Sen takia sille löytää mielellään myös aikaa.
Myllymäki on mm. johtanut usean vuoden ajan maakuntakomppanialle suunnattuja rakennetun alueen ja jalkaväen taisteluun keskittyviä harjoituksia,
jotka ovat saaneet osallistujilta ja Puolustusvoimien valvojilta erittäin hyvän
palautteen. Tämän lisäksi Myllymäki
toimii Kokkolan Reserviupseerikerhon
puheenjohtajana, Keski-Pohjanmaan
Maanpuolustuspiirin puheenjohtajana ja on myös mukana Vaasan läänin
maanpuolustusyhdistyksen johtokunnassa sekä Reserviupseeriliiton hallituksessa.
- Toiminnan kautta on myös muodostunut sellainen kaveripiiri, että ei paremmasta väliä. Haluan kiittää hyvästä
yhteistyöstä sekä Puolustusvoimia

Reservin majuri Jari Myllymäki
vastaanotti Porilaisristin Porin
prikaatin kmeltajalta Niinisalossa vuosipäivänä 16. helmikuuta.
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Tervetuloa paikalliseen!
Osuuskauppa Keulan bonustaulukko

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

OP
www.keula.fi

Pankki- ja
vakuutuspalvelut
yhdessä.

HUITTISTEN KAUPUNKI

op.fi/keskita

www.huittinen.fi

YRITYS- JA KOTISIIVOUKSIA
RAUTIA - K-MAATALOUS SALO

www.rautia.fi • www.k-maatalous.fi

0500 478 344, 02-762 1027

Suomen Kunniamerkkipalvelu
KULTASEPPÄ PIRKKO MÄKI-REKOLA

R

Kaikki kultasepäntyöt sekä kunniamerkkien ompelupalvelu

SATAKUNNAN LIIKENNE

Tuureporinkatu 19, 20100 TURKU
PUH. 0400 476 871
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Armeija pesee pyykit ja
vankila korjaa teltat
Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

R

ikosseuraamuslaitoksen
(RiSe)
ja Puolustusvoimien vaatetuskorjaamon (PVVAATKMO) yhteistyö alkoi v. 2012, kun RiSe ryhtyi
huolehtimaan Puolustusvoimien telttahuollosta. Vuosien mittaan yhteistyö on lisääntynyt siten, että nyt RiSe
vastaa kasarmien tupakalustojen (sängyt, pöydät ja jakkarat) valmistuksesta
ja huollosta, osittain Puolustusvoimien
pyykin viimeistelystä sekä ensiapupakkausten pakkaamisesta. PVVAATKMO
puolestaan huolehtii vankivaatteiden
ja vankiloiden asumistekstiilien pesusta. Ensimmäinen pyykkikuorma saapui
Säkylän tuotantolaitokselle helmikuun
puolivälissä. Win-win-tilanne, molemmat osapuolet vakuuttavat – ja veronmaksajien rahaa säästyy.

Yhteistyö alkoi uskaliaasta ja innovatiivisesta ajattelusta. Tulevaisuudessa asevelvollisten ikäluokat pienenevät, mikä
tulee näkymään myös pyykkimäärissä, ja toisaalta RiSen keskuspesula Hämeenlinnassa on elinkaarensa päässä.
- Yhteistyöllä saadaan valtiolle merkittävät vuotuiset kustannussäästöt, mm.
yksikköhintamme laskevat, ja samalla vahvistamme asemaamme Suomen
kymmenen suurimman pesulan joukossa, sanoo PVVAATKMO:n johtaja
Markku Hannus.
Hämeenlinnaan ollaan rakentamassa
uutta naisvankilaa, mutta ei pesulaa.
- Pesulatoiminnan siirtäminen Puolustusvoimille merkitsee noin 10 M€:n investointisäästöä, kun pesulaa ei tarvitse rakentaa. Yhteistyön myötä voimme
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Ensimmäinen kuorma vankilapyykkiä saapui pestäväksi Säkylän tuotantolaitoksella helmikuun
puolivälissä. Puolustusvoimien ja
Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyön laajentumista todistivat johtaja
Markku Hannus (vas.), Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja, kenraalimajuri  Timo Rotonen,
Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen talousjohtaja Petteri Kaleva ja
Hämeenlinnan vankilan johtaja Tuomo Kärjenmäki.

myös tarjota vangeille mielekästä työtoimintaa, toteaa Hämeenlinnan vankilan johtaja Tuomo Kärjenmäki.
Vuotuinen, arviolta 400 000 kg:n vankilapyykki tarkoittaa noin 10 %:n lisäystä
PVVAATKMO:n pesumäärään. Laitoksen tuotantokapasiteetti kestää tämän
hyvin, sillä Säkylään on jo siirretty kaksi tehtävää Mikkelistä ja mahdollisesti
syntymässä on vielä pari uutta työpaikkaa.

Oman toiminnan kehittäminen päihitti ulkoistamisen ja
toi säästöjä
Vielä 2000-luvulla Puolustusvoimilla oli omat vaatetuskorjaamot Mikkelissä, Sodankylässä ja Säkylässä. Sodankylän yksikkö ulkoistettiin v. 2007 kaupalliselle toimijalle, ja
muun toiminnan ohella se jatkoi edelleen pesula- ja korjauspalvelujen tuottamista puolustusvoimille. Säkylässäkin
odotettiin pelonsekaisin tuntein, milloin ulkoistus iskee
tänne.
Jäljelle jääneet yksiköt yhdistyivät vuoden 2011 alussa
Puolustusvoimien vaatetuskorjaamoksi (PVVAATKMO).
Tällöin ryhdyttiin selvittämään sitä, onko oman toiminnan kehittämisellä mahdollista saada kustannussäästöjä.
Laskelmat osoittivat, että siirtämällä Sodankylän ostopalvelut omille tuotantolaitoksille saavutetaan runsaan 3
M€:n säästöt vuodessa, kun kokonaisbudjetti oli noin 10
M€. Yhteistyö kumppanin kanssa päättyi vuoden 2014
lopussa, jolloin Sodankylästä ostetut palvelut siirrettiin
PVVAATKMO:lle. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Puolustusvoimat otti merkittävän ulkoistetun toiminnan takaisin itselleen. Samalla Mikkelissä ja Säkylässä voitiin
huokaista helpotuksesta, kun epävarmuus työpaikan säilymisestä poistui.

Puolustusvoimien vaatetuskorjaamo
(PVVAATKMO)
Päätehtävänä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen
vaatetus- ja kenttämajoitusmateriaalin huolto- ja korjaustoiminta sekä huonokuntoisen materiaalin hylkääminen. Henkilöstöä 107, joista Säkylässä 69 ja
Mikkelissä 38.
Vuonna 2016
- vesipesu 3,1 milj. kg (kasvua 21 % ulkoistuksen
lopettamisen jälkeen vuodesta 2014),
- jalkinepesu 50 267 pr (kasvua 25 % vuodesta 2014),
- vaate- ja varustekorjaus 385 694 kpl/pr.
Markku Hannus on toiminut johtajana vuodesta
2010. Hän on puolustusvoimien siviilivirassa, mutta
häntä tituleerataan myös kommodoriksi – nimittäin
Säpin Seudun Purjehtijoissa kotiseudullaan Luvialla.

Vankeusrangaistustaan
Hämeenlinna vankilassa suorittava Annukka pitää työstään. Työpäivän aikana hänen
käsiensä kautta kulkee noin
1200 armeijan T-paitaa.

Mielekästä työtä
vankeusvangeille
Matalassa varastossa on runsaasti samanväristen vaatteiden
täyttämiä rullakoita ja puisia hyllyjä. Villatakkiin ja collegehousuihin pukeutunut Annukka viikkaa armeijan oliivinvihreitä t-paitoja siisteihin pinoihin puiselle palvelutiskille.
Ollaan Hämeenlinnan vankilan keskusvarastossa ja paitoja
viikkaava Annukka on tuomiotaan kärsivä vankeusvanki.
Osa varaston vaatteista on vankien ja osa sotilaiden varusteita.
- On Pitkäveto bonuksen arvoinen voitto löytää vankilasta
työtä, jossa viihtyy, ja minä ihan oikeasti tykkään tästä hommasta. Henkilökuntakin tietää, että olen aikamoinen nipottaja lopputuloksen laadun suhteen. En vaan halua, että kukaan
esimies alkaa sättimään varusmiestä siitä, että tällä on päällään epäsiisti paita, joka on kulkenut minun käsieni kautta,
Annukka kertoo.
Puolustusvoimien (pv) ja Rikosseuraamuslaitoksen (RiSe) yhteistyön myötä Hämeenlinna ja 12 muuta vankilaa loppukäsittelee osan pv:n pyykistä ennen kuin se palaa varuskuntien
varusvarastoille kautta maan. Vangeille tämä tarjoaa mahdollisuuden mielekkääseen työhön, jolla on merkitystä. Annukka sanoo suoraan, että hän on ylpeä työstään, jota tietää
myös arvostettavan.
Hämeenlinnaan tulee kahden viikon välein 8 – 10 lavakauluksellista loppukäsittelyä odottavaa pv:n materiaalia. T-paitoja
Annukka arvioi viikkaavansa työpäivän aikana noin 1 200.
Yksi pieni toive hänellä on varusmiehille ja –naisille.
- Meidän työtä helpottaisi kovasti, jos katsoisitte, ettei pyykinvaihdossa antamanne, pesuun menevä paita olisi nurin
päin, sanoo Annukka, jonka tytär on ilmoittanut menevänsä
vapaaehtoiseen asepalvelukseen.
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Oltermannin hiihto ensi
kertaa Länsi-Suomessa
Teksti ja kuvat: Merja Hämäläinen

Tämä puolustusvoimien vanhin urheilukilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa näin lännessä, aikaisempina vuosina viesti on aina hiihdetty itäisessä
Suomessa. Osallistujien ainoa tieto etukäteen oli, että kilpailurastit sijaitsivat
Pohjois-Satakunnan ja Pirkanmaan alueilla.
Vuonna 1933 kilpailtiin ensimmäisen
kerran ja sotavuosien tauon jälkeen
vuodesta 1951 lähtien on Oltermannin
merkeissä hiihdetty joka vuosi.
Tänä vuonna kilpailuun osallistui kymmenen maavoimien joukko-osastoa Asarjassa sekä saman verran reserviläisjoukkoja B-sarjassa.

Kilpailun kulku
Kilpailu on viestikilpailu. Tiistai-illan
kilpailupuhuttelussa saadulle kartalle
oli merkitty rastit, joihin joukkueiden
oli suunnistettava pareittain seuraavan
yön aikana otsalamppujensa valossa.
A-sarjan joukkueissa on sekä henkilökuntaa että varusmiehiä, ankkurin on
oltava upseeri. Pareja on viisi ja joukkueen saavuttua välimaaliin aamuyön
tunteina, lähtevät viimeiset viestinviejät aamulla loppuosuudelle. Saavuttuaan maaliin ankkuri lukee oman joukko-osastonsa viestin Oltermannille,

Maavoimien esikunta ja Porin
prikaati järjestivät Oltermannin hiihdon 7.-9.3.2017.
joka oli tänä vuonna Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Jari
Kallio. Usein runomuotoon laadittu
viesti on kiinnitetty rynnäkkökivääriin,
jota viestinviejät kuljettavat selässään.
Hiihtäjät suorittavat osuutensa armeijan suksilla pukeutuneena armeijan varusteisiin.
Reitit kulkivat läpi metsien ja yli vesien
ja ne suunniteltiin edellisen yön ja päivän aikana, lähtö tapahtui iltayhdeksältä. Jokainen joukkue suunnitteli oman
reittinsä, valmiita latuja ei ollut tarjolla.
- Kilpailua edeltävänä yönä suoritetaan
karttaharjoittelu, seuraavana päivänä
kaverit tiputetaan maastoon ja 8.-9.3.
välinen yö hiihdetään, kertoo ratamestari Harri Mehto.
- Itä-Suomessa, jossa tapahtumaa on
järjestetty jo vuosikymmenien ajan, kisan alettua oikein jo odotettiin, joskohan joku tulisi yösijaa kyselemään, hymyilee Mehto.
- Nyt on majoituspaikkoja varattu valmiiksi, mutta eihän niitä ole pakko
käyttää. Itsekin voi yösijansa hankkia.
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Vaativa järjestettävä
Kilpailun järjestämiseen tarvitaan paljon erilaista osaamista ja henkilökuntaa. Kilpailua pidetään vaativana ja
mielenkiintoisena. Vaihtelevat sääja lumiolosuhteet antavat kilpailulle
oman mausteensa.
- Olen osallistunut Oltermannin hiihtoon kaikkiaan 12 kertaa eri rooleissa.
Olen ollut hiihtämässä, suunnittelemassa, huoltajana ja tällä kertaa yhdessä Petteri Virtasen kanssa ratamestarina, kertoo Harri Mehto.
- 97 voitettiin ressuporukalla, välillä
pistettiin juoksuksi, oli suksia matkalla piilossakin. Otettiin uudet sukset
ja mentiin taas niillä. Joukkueet määräävät itse vaihtopaikat. kunhan viesti etenee. Kovimmat parit hiihtävät
pidemmät matkat, toiset taas vähän lyhyemmät, kuvailee Mehto.
- Koko matka on linnuntietä noin 80
kilometriä. Ei ole valmiita latuja, päivän aikana niitä tehdään. Tiedustelun
aikana katsotaan, onko liukkaita teitä
ja yleensäkin, että pääsee menemään
ja tehdään metsien läpi oikoja. Tiputellaan ukot. merkataan paikkoja ja risteyksiä. On luvallista laittaa omia pieniä
merkkejä, että yöllä sitten löytää. Otsalamput ovat nykyään niin hyviä, että

Olermannin hiihdon lähtöä
komisti sankka lumipyry.

niillä pärjää hienosti, tulee melkein päivän valkeus, kuvailee Mehto.
- Kokemuksena tämä on huima juttu ja
vastaa varmasti hyvää kolmen päivän
sotaharjoitusta. Semmoista henkeä tähän tarvitaan, hyvää huumorihulluutta,
hehkuttaa Mehto.
- Oltermannin hiihto ei ole hiihtosuunnistusta, tämä on ihan eri laji. Tiedusteluhiihto tai vaikkapa Extreme-hiihto
voisi olla kuvaavampi, tarvitaan kilpahiihto- ja suunnistustaitoa.
Varsinkin voitoista tavoittelevat ovat
tosi kovakuntoisia. Tärkeintä on kuitenkin se, että jokainen joukkue tuo
viestinsä perille. Kaikki Oltermannin
hiihdon aikaisemmat viestit ovat tallessa, ne on sidottu kirjaksi.

OLTERMANNIN HIIHTO
TULOKSET

ta. Parhaat A-sarjalaisetkin saapuivat
perille, ensimmäisenä Kainuun prikaati, kolme varttia heidän jälkeensä Utin
jääkärirykmentti hyvänä kakkosena.
A-sarjan kolmossijan vei Panssariprikaati reilun puolen tunnin erolla Maasotakouluun.
Kisatunnelma oli huikea! Laivaston
soittokunta otti maaliintulijat vastaan
oman joukko-osaston kunniamarssilla
ja reserviläisten oman alueen maakuntalaululla. Varsinkin reserviläisjoukkueet olivat täysillä mukana, reittiä ja
omia hiihto-osuuksia kerrattiin ja käytiin maaliin tulon jälkeen tarkkaan läpi.

Nro Joukkue

aika

sija

1
2
6
7
5
8
4
10
3
9

8:39:56
9:25:55
9:51:01
10:23:26
10:28:51
10:36:08
10:46:29
11:36:58
12:12:56
17:21:30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Loppu hyvin, kaikki hyvin

B-SARJA

- Kisajärjestelyt sujuivat hienosti! Haavereita ei onneksi kilpailijoille tapahtunut ja sääkin lopulta suosi. Alkuviikosta lumitilanne oli melko heikko. Jos ei
lunta olisi tullut lisää, osa matkaa olisi
varmaan jouduttu etenemään jalan, toteaa kilpailun johtaja, everstiluutnantti
Jarmo Kiikka.
- Kaikki ovat olleet tyytyväisiä tapahtumaan, hyvä mieli on varmaan jokaisella. Kilpailuorganisaatiolle iso kiitos loistavasti suoritetusta työstä!

Nro Joukkue

aika

sija

19
13
14
15
22
18
20
16
21
17

Vihdoin maalissa
Kisan kulkua pystyi seuraamaan GPSseurannasta (www. gpsseuranta.net)
tietokoneelta. Edelleenkin sieltä voi
käydä läpi joukkueiden reittivalintoja,
jotka olivat osin melko yllättäviä. Itse
kilpailijoilta internetin käyttö oli kisan
aikana kielletty, joten heillä ei ollut kilpailun kulusta tietoa.
Joukkueet alkoivat saapua maaliin
torstaina, heti aamuyhdeksän jälkeen.
Suur-Savo oli ylivoimainen ykkönen,
perässä tuli lisää reserviläisjoukkuei39

KAIPR
UTJR
PSPR
MAASK
KARPR
JPR
MPKK
KAARTJR
PORPR
RPR

SUUR-SAVO
7:29:35
POHJOIS7:42:55
KARJALA		
KYMEN7:56:12
LAAKSO		
POHJOIS8:32:40
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LOGL
9:06:50
SATAKUNTA 10:26:46
KANTA-HÄME 11:07:55
KESKI12:42:18
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PIRKANMAA 12:40:30
VARSINAIS12:41:00
SUOMI		
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Liikuntapäivänä kaikuivat
islantilaiset sotahuudot
Teksti: Joakim Vigelius, Markus Malila

Kuvat: Merja Hämäläinen ja Saara-Miia Keto

P

orin prikaatissa vietettiin hel- kauden tiiviille koulutusrutistukselle,
mikuun puolen välin jälkeen kuvailee kapteeni Jussi Alanko, Porin
joukkoyksiköittäin varusmies- prikaatin liikunta-alan johtaja.
ten liikuntapäiviä. Liikuntapäi- Liikuntapäivään mahtui monenlaista ja
vät tarjosivat monipuolisia liikunta- monipuolista liikuntaa. Perinteisten jalmuotoja tammikuun saapumiserälle ja kapallon ja käsipallon lisäksi pelattiin
heidän esimiehilleen Säkylässä ja Niini- mm. tossupalloa, heitettiin mölkkyä
salossa. Niinisalossa palvelevat varus- ja kisailtiin hiihtoviestissä. Alkuvaikemiehet pääsivät myös kannustamaan uksien jälkeen suksi alkoi luistamaan
islantilaisin sotahuudoin Niinisalossa ja pallopelitkin sujuivat yllättävän maltyöskentelevää, Lahden MM-sprinttiin likkaasti epätasaisista ja hangen peittäosallistuvaa Ristomatti Hakolaa.
mistä pelikentistä huolimatta.
- Liikuntapäivät ovat peVarusmiehet kilruskoulutuskauden loppailivat
myös
puvaiheessa joukkoyk- Kannustusvideota on katsottu frisbeenheiton
yli 170 000 kertaa
siköittäin järjestettäviä
parissa ultimate
teemapäiviä, jolloin pal-joukkuelajissa.
velusta kevennetään reippaassa yhdes- Puolustusvoimien improvisoituja liisä liikkumisen hengessä. Se on mukava kuntalajeja oli myös esillä.
irtiotto arkisesta palveluksesta ja sa- Säkylässä liikuntapäivien ohjelmaan
malla yhteinen päätös peruskoulutus- kuului myös Suomen Maahockeyliiton tukemana Maahockeyn lajiesittely
joka piti sisällään itse pelaamisen lisäksi tietoiskun lajista, tekniikkaharjoituk-

Liikuntapäivinä harrastettiin lumitilanteen sallimissa lajeissa. Niinisaloosa päästiin suksille,
Säkylässä ei niinkään.
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sen sekä laukaisututkan. Järjestelyistä
vastasivat Tommi Rantala ja Valtteri
Lehto miesten maahockeyn maajoukkueesta.
Niinisalossa yhden toiminnallisen päivän kruunasi varuskunnan lippukentällä kapteeni Ilari Köykän juontama
islantilainen sotahuuto. Yli 500 varusmiestä löi ja huusi tahdissa tsemppiä
Niinisalon kersantille Ristomatti Hakolalle, joka valmistautui Lahden MMhiihdon miesten vapaan hiihtotavan
sprinttiin.
Ristomatti Hakolaa oli Niinisalossa
kannustamassa myös itsekin huippuurheilijana uraa luova kersantti Arttu
Kangas. Varusmiesten ja kollegoiden
terveiset välittyivät videona eri medioiden kautta suurelle yleisölle, sillä pelkästään Ristomatti Hakolan virallisella
Facebook-sivulla videota on katsottu yli
170 000 kertaa. Kannustus ei ollut turhaa: Ristomatti Hakola hiihti Lahdessa
komeasti kuudennelle sijalle.

Kasarmien
peruskorjaukset
etenevät

Uudet peruskorjatut kasarmirakennukset ovat
aiempaa valoisammat ja
tehokkaammalla ilmanvaihdolla varustetut.

Teksti ja kvua: Markus Malila

P

orin prikaatin Säkylän toimipisteen kasarmirakennusten peruskorjaukset ovat edenneet
suunniteltuun tahtiin. Ensimmäinen
kokonainen kasarmirakennus on valmistunut peruskorjauksestaan ja luovutettu Porin prikaatin käyttöön viime
vuoden lopulla. Samalla joukkoyksiköiden esikunnat muuttivat uusiin yhteisiin tiloihin ensimmäisen kasarmin
päätyyn.
Peruskorjaukset jatkuvat toisen kasarmin osalta niin, että sen peruskorjaus
valmistuu kokonaisuudessaan vuoden
2018 kesällä. Koko neljä kasarmirakennusta käsittävä korjaushanke on suunnitelmissa valmistua vuoden 2021 kesällä.
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Tervetuloa
palvelukseen

S

otilaskoti on perinteisesti järjestänyt uusille varusmiehille tulojuhlan, jonka ajankohta on ollut
ensimmäisen palvelusviikon loppupuoli. Tilaisuus on järjestetty prikaatin elokuvaluokassa, jonne alokkaat saapuivat
aikataulun mukaan, komppania tai useampi kerrallaan. Kun yleisö oli saatu ohjatuksi paikoilleen, alkoi ohjelma. Ohjelman runko oli pääosin samanlainen
kerrasta toiseen. Paikalla oli bändi, joka
aloitti. Sitten jatkoivat vuorovedoin sotilaskodin edustaja ja kevennyksenä
Säkylän Naisvoimistelijoiden tytöt. Sotilaskodin edustaja esitteli sotilaskodin
toimintaa, tytöt tanssivat. Bändi päätti
tilaisuuden. Yleisön poistuessa paikalta,
heille jaettiin alokaspussit ja sotilasko-

vetulotoivotus. Pöytä on katettu ”kolmen p:n pöydäksi”, jossa on tarjolla
mukaan otettavaksi pussi, partahöylä
ja pullo. Pussi on alokaspussi, josta
löytyy lyhyesti infoa sotilaskodista,
kahvilippu, kynä, huulirasva ja kirjastiliiton lahjoittamia hygieniatarvikkei- ton lainausoikeushakemus. Pussikin
ta. Tilaisuuteen tullessa heille jaettiin on modernisoitunut uudelleen suljetsponsorin lahjoittamat limupullot. tavaksi, joten sille on varmasti käytSaapumiserät 2/16 ja 1/17 ovat saaneet töä myöhemminkin. Partahöylä on
erilaisen vastaanoton. Tulojuhla sai sotilaskotiliiton lahjoittama. Tytöille
väistyä ja sotilaskodin edustajat siir- löytyy oma malli, mikä on ollut heille
tyivät Hornin Hallille vastaanottamaan ilon aihe. Pullo on sponsorin lahjoittapalvelukseen asma virvoitusjuomatuvia. Paikka on
Nyt olemme alokkaita vastassa heti pullo. Sotilaskodin
antanut mainirastilta selviydyton mahdollisuu- ensimmäisenä heidän astuessaan tyään palvelukseen
hallin ovesta sisään.
den tarkkailla
tulijat ohjataan soovesta tulevien
tilaspoliisien huoreaktioita. He eivät osaa odottaa, että maan. He vievät saapujia eteenpäin
vastassa on ensimmäisenä sotilasko- pieni ryhmä kerrallaan. Välillä hallisdin piste, jossa ystävällisesti toivote- sa kiertää pitkä käärmemäinen jono
taan tervetulleiksi. Iloisesti yllättyneitä, odottamassa pääsyä eteenpäin. Ovesenemmän ja vähemmän jännittynei- ta tulija huomioidaan vihreän pöydän
tä ilmeitä on ollut hauska seurata. Ku- takaa, vaikka jono kiemurtelisi ovella
kaan ei ole sentään luullut tulleensa monella mutkalla: ”Hei sinä, joka tuväärään paikkaan ja kääntynyt ympäri. lit juuri sisään, tännepäin! Tervetuloa
Tulijoille on tarjolla muutakin kuin ter- palvelukseen, toivottaa sotilaskoti!”
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VIHERHIUKKASET

VIHERHIUKKASET 4/2015

1/2017 www.sotku.fi
Teksti ja kuva: Seija Heiska
Teksti: Seija Heiska

Ulkona paistaa aurinko. Lumi näyttäisi tällä kertaa olevan menossa eikä tulossa. Huomenna, tai viimeistään ylihuomenna asia voi olla
toisin. Alkaa olla aikainen kevät!

Kevään tärpit
Kevättä kohti on mukavaa tarkastella tulevaa ohjelmaa sisartapahtumien osalta. Maaliskuussa on yhdistyksen kevätkokous. Tarkempi aika
on 23.3.2017 kello 18.00 ja paikkana
tuttu sotilaskodin kerhohuone. Kokouksessa käsitellään viime vuoden
toimintakertomus, hyväksytään tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus.
Kokouksen aluksi on luvassa ansio- ja
vuosimerkkisade merkkejä saaneille.
Kuten aina ennenkin: runsasta osallistumista odotellaan ja toivotaan!
Huhtikuussa Terttu Inkinen on luvannut kertoa meille puutarhan
kevättöistä.
Ajankohtaisia
juttuja kokoonnutaan kuulemaan ja niistä keskustelemaan 27.4.2017 klo
18.00 sotilaskodin kerhohuoneelle.
Nyt on hyvä tilaisuus kohottaa kevättyövalmius ja –into huippuunsa!
Tänä vuonna talviturkki saa kyytiä saunaillassa, joka järjestetään jo toukokuussa. Sauna lämpiää Köyliön metsästysseuran majalla, Ilmijärven rannalla
23.5.2017 klo 17.00 alkaen. Toivottavasti tavallista aikaisempi ajankohta
ei pelota osallistujia. Saunailtaa siirrettiin aikaisemmaksi, että saatiin kesäkuun tapahtumalle sopiva ajankohta.

Kesän menot
6.6.2017 on luonnonyrtti-ilta, johon
kouluttajaksi tulee Johanna Pihala
Pyhäjärvi-instituutista. Illan aikana tulee varmasti moni yrtti tutummaksi,
niistä saattaa jopa löytyä uusia tuttavuuksia. Paitsi tutustumista eri luonnonyrtteihin, saamme Johannalta
vinkkejä niiden käyttöön. Ajankohta on ainakin sellainen, että tutustu-

mismateriaalia on varmasti tarjolla.
Sotilaskodissa on taas kesällä poikkeavat aukioloajat, kuten parina aiempanakin kesänä. 16.6.-2.7.2017
koti on avoinna arkisin klo 9-13 ja
17-20 sekä viikonloppuisin klo 17-20.
Kesällä sisartapahtumissa on taas tauko. Jokainen saa järjestää tapahtumia
aivan oman mielensä mukaan. Siihen
kesäinen Suomi antaa monta eri vaihtoehtoa. Mutta elokuussa jatketaan taas.
Perinteinen kesäretki järjestetään Tampereen seudulle 5.8.2017. Tarkempi ohjelma on vielä auki, mutta retkelle pyritään löytämään mukavia ja kiinnostavia
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kohteita. Vinkkejä otetaan vastaan…
Pikku vinkki syyskuun alkupuolelle:
silloin tapaamme Varsinais-Suomen
ja Satakunnan sisaria jossain mukavassa kulttuuritapahtumassa. Paikka
ja aika on vielä avoin, mutta se tarkentuu elokuussa. Laittakaa tästäkin muistutus kalenteriin, tutustutaan toisiimme oikein isolla porukalla!
Kuukausittaisten sisartapahtumien lisäksi eri jaostoilla on omia koulutus/
virkistyspäiviä. Näistä tiedotetaan jaostojen jäsenille erikseen. Kesää odotellessa nautitaan kevätauringosta!

Kilta vaalii muistoja
Teksti: Kari Nummila

K

iltamme sääntöjen mukaan sen
ydintehtäviä ovat jäsenkunnan
maanpuolustushengen ja maanpuolustustietouden enentäminen. Kärkeen sijoittuvat myös joukko-osaston
todella pitkien perinteiden ja muistojen
vaaliminen.
Muistoista puheenollen, melkein päivälleen (12.3.1917) helmikuun vallankumouksen myötä (Juliaaninen kalenteri)
vapautuivat suomalaiset kalterijääkärit/
spalerniitit Pietarissa Shpalernajan tutkintovankilasta ja useista muistakin
Venäjän ja oman maamme vankiloista.
Heitä oli kaikkiaan liki 250.
Kalterijääkärit olivat sitä joukkoa, joka
oli jo saanut Saksassa ja Saksan itärintamalla sotilasoppia (1915-1917). Pieni osa oli välillä komennettu Suomeen
esim. värväystoimiin ja joutunut santarmien käsiin. Osa oli ollut vasta menossa Saksaan ja käry käynyt. Tulos: joko
elinkautinen tai hirttotuomio. Kaik-

ki valittivat tuomiosta, mutta keisari
ei ehtinyt käsitellä armonanomuksia.
Spalerniiteiksi voidaan kutsua niitä,
jotka toimivat esim. värväreinä.
Kiinnijoutuneet olivat Venäjän katsannossa maanpettureita! Pelin henki oli
voitto tai kuolema isänmaan hyväksi. Saksaan lähti yhteensä 1899 miestä sotilasoppiin. Jääkäriliike oli loistava visio. Se takasi osaltaan, että Sdp:n
vähemmistön, äärivasemman siiven
– tulevien kommunistien - aseellinen
operaatio, vallankumousyritys/punakapina omaa kansaansa vastaan epäonnistui.
Lenin lietsoi kapinaa ja Stalin vielä
27.11.1917 Sdp:n puoluekokouksessa.
Lenin hommasi punakaartille aseet, joita kaarti sai myös venäläisiltä sotilailta:
maassa oli vielä arviolta 40 000 -70 000
sotilasta 27.1.1918 punaisten aloittaessa sotimisen.
Loimaalainen Yrjö Nahi (1895-1966)

oli kalterijääkäri jääden kiinni Pohjanmaalla, jonka ”suuri poika” Vihtori Kosolakin paljastui. Heidät vangittiin ja
vietiin Pietariin. Nahi yritti uudelleen
Itä-Suomen kautta ja sai kaverikseen
Aarne Sihvon, joka johti Puolustusvoimia kahteen otteeseen.
Luutnantti Nahi palasi 18.2.1918 ja toimi Vapaussodassa Porin Rykmentin
1. pataljoonan 4. komppanian päällikkönä. Nahi palveli lähes koko uransa
Porin Rykmentissä mm. pataljoonankomentajana ja Aliupseerikurssin johtajana sekä Jatkosodassa jonkin aikaa
Jalkaväkirykmentti 50:n komentajana.
Yksi prikaatin jääkärikuuluisuus on
myös ”Puujalka-Laakso”, everstiluutnantti Viljo Laakso, Loimaan seudun
soturien ”jumaloima” pataljoonankomentaja viime sodissa johtaessaan
joukkoja edestä! Hän aloitti myös venäläisten aseistariisunnan 1918.
Fakta: kumpikin puoli voitti, kun kapina kukistui! Mutta läheltä piti, ettei tullut ”Finis Finlandiae” – Suomen loppu!
Niin edellä esiintuoduissa kuin lukemattomissa muissakin Porilaisissa toteutuu hienosti tunnuslauseemme
”Kunnia - Velvollisuus - Tahto”.

Heikki Vihersalo, Kari Suvanto ja
Timo Honkala lähtevät etsimään
jonkinlaista latupaanaa Virttaan
”tukikohtansa” lähistöltä.
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Tiina on toimelias
maanpuolustaja
Teksti: Kari Nummila
Loimaalainen Tiina Tuominen on vapaaehtoisen maanpuolustustyön moniottelija, jolla riittää motivaatiota ja toimintatarmoa poikkeuksellisen paljon.
Tällä haavaa hän antaa aikaansa muun muassa Porin prikaatin killalle, Loimaan seudun reserviläisjärjestölle (johtokunnan jäsen) ja Säkylän sotilaskotiyhdistykselle vapaaehtoistyössä ja MPK:lle.
Uusimpana tehtävänä alkaa pian yhteistyö sotaveteraaniyhdistyksen kanssa reserviläisten veteraanivastaavana.
Hän on mukana killan johtokuntatyössä hoitaen nettivastaavan tonttia ja jäsenrekisteriä. Killan Loimaan alueosastossa hän kuuluu lippuvartioon.
- Olisin halunnut varusmiespalveluunkin, joka avautui naisille kannaltani liian myöhään: minulla oli silloin jo kaksi
pientä poikaa. Sotilaskotityöhön lähdin, kun poika tuli prikaatiin.
- Maanpuolustusasiat ovat aina kiinnostaneet ja jo pikkutyttönä olin isän mukana ampumakilpailuissa. Kilpa-ampujaa minusta ei tullut. Kesäisin käyn ampumassa reserviläisharjoituksissa.
Tiina on ollut mukana MPK:n suurissa harjoituksissa muonittajana. Siellä tehdään pitkiä päiviä mutta aivan valtavalla, yhteisellä maanpuolustushengellä.
- Näistä päivistä jää aina mieleen ihana muisto, Tiina sanoo.

Yrjö Nahi on kuvattu Saksasta kotiutuneena
jääkärimerkki rinnassaan

”Kun Raasin pakkasleirillä olkipatjoilla
maattiin…”  

Teksti: Kari Nummila

Vuodet eivät ole veljeksiä, eivät talvet vallankaan, tietää jo
vanha kansa. Aika ankarasti tämän on kokenut kiltamme
”perinneporukka” eli Turun kasarmilla Porin prikaatin 1.
pataljoonan Panssarintorjuntakomppanian 2/65 saapumiserän Porilaiset.
- Kyllä se talvi lumineen ja pakkasineen mieliimme syöpyi lähtemättömästi, kun talvella 1966 Raasissa paleltiin
pahimmillaan ”Talvisodan säässä” eli 41 pakkasasteen kelissä.
- Oma erikoisuutensa oli sekin, että prikaati oli jostakin
haalinut valtavasti olkipaaleja paikalle. Ne vietiin telttaan
ja oljet levitettiin pitkin lattiaa. Ei silloin mitään kunnon
makuualustoja tunnettu. Tämä operaatio tarjosi meille armeija-ajan parhaat unet.
Näin muistelivat maaliskuun alussa Timo Honkala, Kari
Suvanto ja Heikki Vihersalo perinneporukan ”Raasin
muistoleirillä” Virttaankankaalla jykevässä hirsihuvilassa.
- On tämä toista kuin 51 vuotta sitten Raasissa: lämpötila
nyt nollan vaiheilla ja lunta jossain sen verran, että 1 km:n
laduntapainen ura löytyy!

Tiina Tuominen imi
itseensä jo kodin
perintönä isänmaallisuuden ja maanpuolustushengen.
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Tee hyvä
kauppa
Loimaalla
eura.fi

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

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

Valitse viisaasti
paikkakunnan oma
energiayhtiö.

Säkylän Huovinrinteellä lauantaina
13.5.2017

Sähkön myynti
(02) 838 6262

11.00

Killan valtuuskunnan kokous Upseerikerholla

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 kenraalimajuri Eero Pyötsiä
- palkitsemiset
- Laivaston soittokunta solistinaan Maria Tyyster

15.30

Ruokailu Upseerikerholla

Öljyn myynti
(02) 838 6119
TUTUSTU
TUOTTEISIIMME
KSSOY.FI

Tumma puku ja kunniamerkit.
Kuljetuksia tilaisuuteen ei järjestetä.
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asiakaspaikkaa.
Tervetuloa Säkylän Sotilaskotiin!
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