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Selonteko
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V

altioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 2009 esitetään valtioneuvoston
2010-luvun loppupuolelle ulottuvat turvallisuusja puolustuspoliittiset linjaukset. Selonteko on laadittu
niin sanotun laajan turvallisuuskäsityksen pohjalta. Mahdollisten turvallisuusuhkien skaala on mittava. Turvallisuusuhkat ovat yhä globaalimpia ja monimuotoisempia,
ja niiden torjumisessa korostetaan yhteistyötä niin kansainvälisellä kuin kansallisella tasolla.
Vaikka selonteon teksti on laadittu laajan turvallisuuskäsityksen pohjalta, siinä kerrotaan kuitenkin selkeästi Suomen puolustusvoimien olemassaolon perimmäinen oikeutus. Selonteko nimittäin arvioi, että Suomeen kohdistuvan
sotilaallisen voimankäytön tai sillä uhkaamisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Tämän johdosta Suomi ylläpitää uskottavaa kansallista puolustusta sekä varautuu
torjumaan maahamme kohdistuvan sotilaallisen voimankäytön ja sillä uhkaamisen. Puolustus perustuu edelleen
alueelliseen puolustukseen, yleiseen asevelvollisuuteen ja
laajaan reserviin sekä vahvaan maanpuolustustahtoon ja
kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön.
Sotilaallisen maanpuolustuksen perusteet siis säilyvät,
eikä selonteko tuokaan puolustusvoimille dramaattisia
muutoksia lähivuosina. Muun muassa palkatun henkilöstön määrä säilytetään 15 000 henkilössä eikä kokoonpanoon ole suunnitteilla muutoksia. Seuraavat suuremmat
muutokset ajoittunevat 2010-luvun puoleenväliin, jolloin
muun muassa sodan ajan joukkojen määrä pienenee. Se-

lonteon linjaukset edellyttävät kuitenkin puolustusbudjetin korottamista vuosittain 2 %:lla vuodesta 2011 alkaen.
Mikäli tähän ei päästä, jouduttaneen puolustusvoimien
kokoonpanoa tarkentamaan.
Porin Prikaatissa ja Säkylän varuskunnassa työskenteleviä luonnollisesti kiinnostaa, mitä selonteko merkitsee
joukko-osastollemme ja meille kullekin henkilökohtaisesti. Vaikka suoranaisesti yksittäisiä joukko-osastoja ei tekstissä mainitakaan, on rivien välistä luettavissa, että Porin
Prikaatin asema on vahva pitkälle tulevaisuuteen. Porin
Prikaati tuottaa tulevaisuudessakin puolustusvoimien suorituskykyisimpiä sodan ajan joukkoja. Asemamme sotilaallisen kriisinhallinnassa säilyy vähintään yhtä merkittävänä
kuin nykyään. Kasvavat sotilaallisen kriisinhallinnan vaatimukset voivat jopa edellyttää lisäpanostusta Porin Prikaatiin. Aika näyttää.
“Porilaiset”, yhteistoimintakumppanimme ja ympäröivät maakunnat voivat olla tyytyväisiä selonteon linjauksiin. Porin Prikaatin ja Säkylän varuskunnan asema tulee
olemaan vahva pitkälle tulevaisuuteen.

Everstiluutnantti
Pekka Saariaho
päätoimittaja
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Valtioneuvoston turvallisuusja puolustuspoliittinen
selonteko 2009
Koonnut: Matti Vihurila
Kuvat: Seppo Hytönen, Samuli Vahteristo ja Matti Vihurila

Yleinen
asevelvollisuus
säilyy.
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P

uolustusvoimain komentaja,
amiraali Juhani Kaskeala on
tyytyväinen valtioneuvoston
turvallisuus- ja puolustuspoliittisen
selontekoon.
- Selonteko antaa selkeät ja pitkälle
ulottuvat suuntaviivat puolustusvoimien toiminnalle ja kehittämiselle, toteaa Kaskeala.
Selonteko ei tuo puolustusvoimiin
dramaattisia muutoksia. Se antaa hyvät mahdollisuudet ylläpitää ja kehittää puolustusvoimia seuraavalla
vuosikymmenellä. Puolustuksen uskottavuus varmistetaan sekä omien
kansalaisten silmissä että ulkomailla.
Koko maata puolustetaan.
Selonteon mukaan Suomeen ei arvioida kohdistuvan sotilaallista painostusta tai voimankäyttöä ilman, että
se olisi osa laajempaa kansainvälistä
konfliktia. Meillä on oltava oikein mitoitettu oman kansan ja ulkomaiden

uskottavaksi arvioima kyky ennaltaehkäistä ja torjua meihin kohdistuvat
sotilaalliset uhkat. Puolustusvoimien
on kyettävä toimimaan koko Suomen
alueella sekä muodostamaan painopiste kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaisesti.
Lakisääteisten tehtäviensä mukaisesti Puolustusvoimia käytetään Suomen sotilaalliseen puolustamiseen,
muiden viranomaisten tukemiseen ja
kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Selonteon keskeisten linjausten mukaisesti
• koko maan puolustaminen säilyy
puolustusratkaisumme perustana
• yleinen asevelvollisuus säilyy,
• alueellinen puolustusjärjestelmä
säilyy
• pv:n rauhanajan organisaatiota
tarkistetaan ja
• operatiivisten resurssien entistä
joustavampaa ja keskittyneempää
valtakunnallista käyttöä kehitetään.

Alueellisten sotilasläänien (Lappi,
Pohjanmaa ja Savo-Karjala) esikunnat
muutetaan aluetoimistoiksi vuoteen
2010 mennessä. Vuoteen 2011 mennessä selvitetään maa-, meri- ja ilmavoimien perusrakenteen sekä pv:n
koulutusorganisaation
muutostarpeet, laaditaan selvitys puolustushaarojen materiaalilaitosten toiminnan
kehittämisestä ja tehdään seurantaselvitys maavoimien materiaalin kunnossapidon
kumppanuushankkeen
toimeenpanosta.
Puolustusvoimien
suorituskykyä
kehitetään kaikkiin Puolustusvoimien tehtäviin ja varmistetaan kyky toimia kansainvälisissä operaatioissa.
Kehittämisen painopiste on vuoteen
2012 saakka ilmapuolustuksessa ja
sen jälkeen maavoimien alueellisissa joukoissa, joiden organisaatioista
muodostetaan entistä joustavampia.

Kehittämisen painopiste on vuoteen 2012 saakka
ilmapuolustuksessa ja sen jälkeen maavoimien
alueellisissa joukoissa, joiden organisaatioista
muodostetaan entistä joustavampia.
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Sotilaallisesta kriisinhallinnasta laaditaan kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia. Määrärahoja tullaan lisäämään asteittain 150 miljoonaan euroon.
Puolustusvoimat käyttää kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan samoja joukkoja ja materiaalia kuin Suomen puolustamiseen.

Samalla kehitetään niiden käyttö- ja
toimintaperiaatteita. Sodan ajan joukkojen määrää vähennetään pitkällä
aikavälillä ottaen huomioon turvallisuusympäristössä tapahtuvat muutokset, käytössä olevat resurssit,
ikäluokkien pieneneminen sekä materiaalin vanheneminen. Pohjoismaista

Puolustusvoimien
kehittämisohjelmat
• Johtaminen
• Tiedustelu, valvonta ja
maalittamistuki
• Yhteinen vaikuttaminen
• Logistiikka
• Maapuolustus
• Meripuolustus
• Ilmapuolustus
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yhteistyötä syvennetään entisestään.
Perinteisen kriisinhallintayhteistyön lisäksi tiivistetään yhteistyötä meri- ja
ilmavalvonnassa, logistiikassa, koulutuksessa, tutkimus- ja analyysitoiminnassa ja materiaaliyhteistyötä.
Puolustusvoimien henkilöstön määrä
pidetään noin 15 000 henkilön tasolla
eikä sotilashenkilöstön määrää lasketa
nykyisestä.
Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen strategian (YETT) mukaisesti eri hallinnonalat valmistautuvat
tukemaan puolustusvoimia Suomen
sotilaallisessa puolustamisessa. Puolustusvoimat tarjoaa yhä enemmän
erityisosaamistaan, kykyään ja voimavarojaan laaja-alaisesti muun yhteiskunnan käyttöön. Tiiviillä viranomaisten välisellä yhteistyöllä vältetään
päällekkäisten voimavarojen rakentaminen ja mahdollistetaan tukikeinojen käyttöön saaminen. Yhteisvastuulausekkeen periaatteiden mukaisesti
Puolustusvoimat valmistautuu antamaan sotilaallista virka-apua muille
EU-maille.

Sotilaallisesta kriisinhallinnasta laaditaan kokonaisvaltainen kriisinhallintastrategia. Määrärahoja tullaan lisäämään asteittain 150 miljoonaan
euroon. Puolustusvoimat käyttää
kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan samoja joukkoja ja materiaalia kuin Suomen puolustamiseen.
Kaikkien puolustushaarojen kykyä ja
valmiutta osallistua sotilaalliseen kriisinhallintaan kehitetään, samoin kuin
henkilöstön palvelussuhteen ehtoja
mm. parantamalla urasuunnittelua,
palkkausta ja vakuutusturvaa.
Uskottavan puolustuskyvyn ylläpito
ja lakisääteisten tehtävien toteuttaminen edellyttävät puolustushallinnon
toimintaedellytysten
pitkäjänteistä varmistamista. Puolustusvoimien
määrärahoja korotetaan vuotuisten
hinta- ja kustannusmuutosten mukaisesti, minkä lisäksi puolustusbudjettia korotetaan vuosittain 2 prosentilla
vuodesta 2011 alkaen. Korotus kompensoi sekä toimintamenojen kasvua
että hankittavan materiaalin teknistä
kallistumista.

dentin kanssa, ja valtioneuvostossa
hyväksytystä turvallisuuspoliittisesta
tilanteenarvioinnista (Suomen turvallisuusstrategian välivuosina), jonka
pohjalta eduskunnassa ja yhteiskunnassa olisi mahdollisuus keskustella
vuosittain turvallisuuspolitiikan ajankohtaisista asioista.

Kapteeni, VTM Jarno Limnéll on
strategian opettaja Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksella
ja viimeistelee väitöskirjaa Suomen
uhkakuvapolitiikasta.

Viimeinen selonteko?
Pääministeri Matti Vanhanen totesi uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon
eduskuntakeskustelussa, että ”selonteko saattaa jäädä viimeiseksi lajissaan.” Kysymys kuuluukin
– mitä tilalle?

S

elontekomenettely on asetettu
kriittisen tarkastelun alle. Syitä
on monia, joskin julkisen kritiikin kärki suuntautuu kahtaalle. Ensinnäkin tarve turvallisuuspoliittisten
arvioiden esittämisen nopeampaan
päivitysrytmiin on ilmeistä – neljässä vuodessa ehtii tapahtua liian paljon. Toiseksi selonteossa käsitellään
hallintakeinojen osalta vain yhden
hallinnonalan – puolustushallinnon
– kehittämissuunnitelmia, vaikka samanaikaisesti korostetaan laajennettua turvallisuus-käsitettä ja ”uudenlaisia” uhkakuvia.
Yksi ratkaisumalli olisi selonteon
korvaaminen kokonaisvaltaisemmalla
Suomen turvallisuusstrategialla, joka
jakautuisi kahteen strategiatasoon.
Varsinainen turvallisuusstrategia olisi

valtioneuvoston hallituskauden alussa
esittämä kokonaislinjaus Suomen turvallisuuspolitiikasta. Kyse olisi turvallisuuspolitiikan ylemmän tason poliittisen ja yleisluontoisen ohjauksen esille
tuovasta suuntalinjastrategiasta, jossa
ei määriteltäisi yksittäisten hallinnonalojen toimintasuunnitelmia. Turvallisuusstrategia käsiteltäisiin selonteon
tavoin eduskunnassa.
Turvallisuusstrategian suuntalinjojen perustalta kukin turvallisuuden
kokonaishallintaan yhdistyvä hallinnonala velvoitettaisiin valmistelemaan
omat alastrategiansa, jotka olisivat
hallintoalakohtaisia yksityiskohtaisia
toimenpidesuunnitelmia. Alastrategiat hyväksyttäisiin valtioneuvostossa ja eduskunnassa ne käytäisiin läpi
valiokuntakäsittelyinä. Niiden yhteensovittamisesta vastaisi nykyisen turvallisuus- ja puolustuskomitean tapainen toimielin, mutta valtioneuvoston
kanslian alaisuudessa.
Strategiat eivät poistaisi turvallisuuspoliittisen päivityksen ongelmaa.
Ratkaisuna voisi olla valtioneuvoston
vuosittainen ilmoitus eduskunnalle, eräänlainen turvallisuuspoliittinen
katsaus ajankohtaisista asioista. Käytännössä tämän voisi toteuttaa pääministerin vuosittaisella ilmoituksella
eduskunnalle. Kyse olisi hallituksen
ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa, yhdessä presi-

Valtioneuvosto on selontekomenettelyn uudistamisessa heittänyt
pallon nyt eduskunnalle, jonka odotetaan selontekomietinnössään esittävän vaihtoehdon nykyiselle menettelytavalle. Tämän jälkeen
valtioneuvostossa pohdittaneen
ennakoivaa linjausta seuraavalle
hallituskaudelle. Selkeitä vaihtoehtomalleja ei julkisuudessa ole vielä esitetty. Samanaikaisesti on tiedostettava,
että puolustushallinnolle on
taattava jatkossakin pitkän
aikavälin suunnittelujänne
– ennenkaikkea poliittisen
hyväksynnän ja rahoituksen osalta.
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Valan kaavan esilukijan lotta Kerttu Mäkelän terveiset Suomen nuorisolle:

”Rakastakaa tätä isänmaata ja tehk
Teksti: Matti Vihurila Kuvat: Samuli Vahteristo ja Kerttu Mäkelän arkistot

S
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äkyläläinen lotta Kerttu Mäkelä
(86) johdatti tammikuun saapumiserän liki tuhatpäistä alokasjoukkoa sotilasvalalla.
- Hieno kokemus. Muistelin niitä
lottaystäviäni, jotka ovat lähteneet
jo viimeiseen iltahuutoon. Monikaan
heistä ei saanut sitä kunniaa, mikä

heille olisi kuulunut, sillä sotien jälkeen lotat olivat huono asia. Nyt lotat
ja lottatyö on onneksi nostettu, Kerttu
Mäkelä kertoo.
Säkylään perustettiin pikkulotat v.
1934 ja Kerttu Mäkelä oli yksi perustajajäsenistä. Kuuden vuoden työn
jälkeen hän antoi lottalupauksen ja

toimi varsinaisena lottana vielä neljä
vuotta.
- Talvisodan aikana olin pikkulottana ja osallistuin Säkylässä sijaitsevan
lentotukikohdan muonitukseen. V.
1941 osallistuin Raumalla järjestetylle
kaksiviikkoiselle ilma- ja merivalvontakurssille, jonka jälkeen sain komennuksen Rybertön saarelle. Työskentelin siellä syksyn ajan, mutta jouduin
palaamaan kotiin, kun veljeni lähti
sotaan ja kotona tarvittiin työvoimaa,
Mäkelä muistelee.
Kerttu Mäkelän maanpuolustustyö on jatkunut yhtämittaisesti lähes
75 vuotta. Hän on myös Säkylän sotilaskotiyhdistyksen perustajajäseniä
ja osallistuu edelleen yhdistyksen toimintaan. Mäkelällä on selkeät terveiset nuorille suomalaisille:
- Rakastakaa tätä isänmaata ja tehkää työtä sen hyväksi.

kää työtä sen hyväksi”

LOTAT KUNNIAAN. Säkyläläinen Kerttu Mäkelä
(vas.) toimi pikkulottana
ja lottana yhteensä yli
kymmenen vuoden ajan.
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Valan jälkeen
Täytyy myöntää, että armeijaan tulo jännitti. Ei
ehkä vähiten sen takia,
että tammikuussa armeijasta kotiutui useita kavereitani, joilla kaikilla
oli omat kauhutarinansa kerrottavanaan. Palvelukseenastumisen jälkeen
jännitys kuitenkin nopeasti lakkasi.

K

ahden ensimmäisen viikon sisällä selvisi, että suurin osa tarinoista oli reilusti väritettyjä.
Marssit olivat kasvaneet kavereiden
puheissa kymmenillä kilometreillä ja
joidenkin arvostelema ruoka paljastui
todellisuudessa ravintola-tasoiseksi.
Heti lääkärintarkastuksen jälkeen
armeijasta paljastui itselleni yllättävä
seikka. Uskoin olevani hyväkuntoinen
ja ajattelin, että armeija olisi minulle
fyysisesti helppoa. Olin täysin väärässä. Ensimmäisen taisteluharjoituksen
jälkeen lepäsin Raasin maastossa väsyneempänä kuin minkään muistamani jääkiekko- tai salibandyottelun
jälkeen.
Armeijassa jatkuva liikkuminen on
varsinkin aamuisin ärsyttävää. Siitä
kuitenkin selviää, kun muistaa, että
täällä hankittu kunto on mainio työkalu omissa harrastuksissa. Mikään
ei myöskään tunnu paremmalta kuin
maata punkassa rankan liikuntasuori-

tuksen jälkeen.
Siviilielämästä eniten kaipaan vapaa-aikaa. Asiaa kuitenkin helpottaa,
että asun Säkylässä. Viikonloppuvapailla ei mene kuin muutama minuutti ja olen valmis lähtemään kavereiden
kanssa johonkin.
Nyt, valapäivän jälkeen, fiilikset
ovat lähes yhtä jännittyneet kuin palveluksen alussakin. Syynä tähän ovat
valinnat eri tehtäviin. Joillekin paikka
on jo selvinnyt, mutta itse kuitenkin
joudun odottamaan tuloksia vielä päivän tai kaksi. Uskon että selviän palveluksestani, laitettiin minut sitten mihin tahansa tehtävään. Onhan takana
jo useita haasteita kuten sekin, että
sain kunnian laskea seppeleen sankarihaudalle valapäivänä. Se sykähdytti.
					
Kirjoittaja, jääkäri Eemi Rantamäki
on lehden ilmestyessä kouluttautumassa tulenjohtomieheksi.

Nessuja tarvittiin sittenkin

E
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nsimmäinen ajatus siitä, että
poikamme varusmiespalvelus
on edessä, tuli varmaankin silloin, kun kutsuntakirjekuori saapui.
Kutsuntapäivän ja palvelukseenastumispäivän väliin jäi vielä monta aamua ja asia jäi taka-alalle.
Tunnustan itsekin jännittäneeni,
kun tuo palvelukseenastumispäivä,
maanantai 12. tammikuuta, valkeni. Toisaalta ajatus siitä, että tämä
on yksi tärkeä ja asiaankuuluva vaihe suomalaisen nuoren miehen ja
monen naisenkin elämässä, rauhoitti
kummasti. Heti alussa kävi selväksi,
että yksi varmasti tärkeimmistä asioista varusmiespalveluksessa on terveys. Kun kuume kaatoi alokkaan vuoteeseen, piti levätä muutama päivä ja
sen jälkeen tavallaan aloittaa uudelleen alusta. Aamuherätykset eivät olleet uutta nuorelle miehelle, joka oli
tottunut heräämään töihin klo 5.50.
Tahti aamulla on silti nopeampi kuin
kotona, ja Hesarikin jää varmasti lu-

kematta. Univelkaa ei pääse heti kuittaamaan. Suihkussa vietetty aika on
myös kuulemma ”hieman” lyhyempi kuin siviilissä ja käyntikertojakin on
vähemmän.
Eräänä kylmänä pakkaspäivänä
kevättalvella 1984 seisoin edellisen
kerran Huovinrinteen urheilukentän
reunalla. Silloinen poikaystäväni, nykyinen aviomieheni ja lasteni isä, vannoi tuolloin sotilasvalansa. Kun nyt
kuuntelen isän ja pojan keskusteluja,
voin vain todeta, että paljon on muuttunut Porin Prikaatissa 25 vuodessa.
Varuskunta on laajentunut valtavasti, samoin kuin sen tehtäväkenttäkin. Muonituskeskus on saanut aivan
uuden ilmeen ja entinen varusvarasto on korvattu paljon isommalla keskusvarastolla. Toisaalta paljon asioita on entisellään ja ne tehdään lähes
samalla tavalla kuin 25 vuotta sitten.
Kasarmit ja tuvat eivät juurikaan ole
muuttuneet. Jopa muutama kantahenkilökunnasta on samoja kuin nel-

jännesvuosisata sitten.
Tänään 20. helmikuuta v. 2009 seison taas sen samaisen kentän reunalla Huovinrinteellä. Tuo edellinen
valanvannoja seisoo nyt vierelläni
- olemme todistamassa oman poikamme sotilasvalaa. Lähetin nuoren
miehen turvallisella mielin varusmiespalvelukseen eikä mielipiteeni ainakaan vielä ole mihinkään muuttunut.
Olin etukäteen päättänyt, että tänään en nenäliinoja tarvitsisi. Kuitenkin, kun lotta Kerttu Mäkelä aloitti
valan kaavan esilukemisen, minäkin
monien muiden tavoin jouduin kaivamaan nessut nopeasti kassistani.

Kirjoittaja Päivi Rantamäki on
säkyläläinen yrittäjä ja jääkäri
Eemi Rantamäen äiti.

Kuva: Matti Vihurila
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Varastonhoitaja
Risto Virtanen.....................Harjavalta
Yliluutnantti Jari Levo............... Raisio
Pronssinen levyke
Kersantti Timo Lehtovuori....... Pöytyä
Ylikersantti Tero Rissanen........... Eura
Kersantti Oskari Tähkäpää ...... Säkylä
Luutnantti Vesa Tennilä............ Turku
Kapteeni Mikko Lehto............. Säkylä
Toimistosihteeri Hanna Saari ... Säkylä
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Luutnantti Jaska Hyvönen ...... Säkylä
Luutnantti Ville Seppä..... Punkalaidun
Kersantti Antti Vihakas............. Laitila
Kersantti Raine Vesanto..............Aura
Kapteeni Antti Rajahalme......... Turku
Kapteeni Matti Asplund.......... Loimaa
Kapteeni Arto Rantahalvari..... Loimaa
Vuoden siviilityöntekijä
Varastonhoitaja
Janne Leppämäki..................... Säkylä
Vuoden kärkikouluttajat
Kapteeni Tom Malmström....... Säkylä
Luutnantti Ville Tahvanainen.... Säkylä
Yliluutnantti Sebastian Kekki...Kaarina
Vuoden urheiluteko
Kapteeni Lasse Torpo................ Nokia
Liikuntavaikuttajat
Luutnantti
Teppo Suominen...................... Köyliö
Luutnantti Pekka Kaski.......Sastamala
Yliluutnantti Eero Pietilä............ Raisio
Luutnantti Henri Pitkäkoski....... Turku
Vuoden työpiste
Vartiosto
Porilaisristit
Everstiluutnantit
Juha Kurenmaa...................... Helsinki

Esa Hyytiäinen...................... Kouvola
Rolf Kullberg.......................... Helsinki
Insinöörimajuri
Jorma Latvajärvi ....................... Luvia
Yliluutnantit.......................................
Kai Uitto .................................. Turku
Henrik Ahvenainen ................... Eura
Jaakko Mussaari ..................... Turku
Hannu Pietilä............................. Eura
Sami Rautio .............................Espoo
Niko Savolainen . ................Huittinen
Antti Turunen ......................... Turku
Insinööriyliluutnantit
Heikki Tähkänen.................... Rauma
Harri Ritari..........................Järvenpää
Luutnantit
Jussi Ahopelto ......................... Turku
Tomas Holmlund .................... Säkylä
Antti Huhta ............................ Säkylä
Jaakko Häkli ......................... Hamina
Matti Kronman ....................... Säkylä
Sanna Laamanen .................... Säkylä
Riku Länsineva ........................ Turku
Ismo Merta . ........................... Säkylä
Henri Pitkäkoski . ..................... Turku
Ville Tahvanainen........................ Eura
Insinööriluutnantti
Harri Harvonen . ......................... Pori
Ylikersantti
Tapio Kuusisto.......................... Raisio

ipäivänä 2009
Kersantti
Ville-Matti Väisänen.............Tampere

Varastopäällikkö Teuvo Isokangas,
Köyliö, Säkylän Vaatetuskorjaamo

Lääkärit Keijo Pitkämäki Eura ja
Jyrki Levola Pori

Arkistosihteeri
Katriina Varjonen .................... Säkylä

Vanhempi kunnossapitoammattimies
Markku Asara, Säkylä, Puolustushallinnon Rakennuslaitos

Edustaja Timo Lehtinen Rauma,
Würth Oy

Toimistosihteeri
Merja Reko . ........................... Säkylä
Toimistosihteeri
Tanja Saarinen......................... Säkylä

Vanhempi asentaja Juhani Rautiainen, Säkylä, Puolustushallinnon Rakennuslaitos

Toimitussihteeri Liisa Nykänen Eura,
Alasatakunta-lehti
Toimittaja Juha Aro Eura,
Satakunnan Kansa

Toimistosihteeri
Satu Seppä ............................. Säkylä
Varastonhoitaja
Jyrki Jokela ........................ Kokemäki
Varastomies
Eeva-Kaarina Lampiniemi......... Säkylä
Varastonhoitaja
Vesa Tamminen....................... Säkylä
Muille Porin Prikaatin hyväksi erityisen ansiokkaasti työskennelleille
henkilöille
Sotilaslakimies
Juha Lindberg, Mikkeli,
Maavoimien Esikunta
Porilaissoittajat
Jari Hankaankorpi, Köyliö
Tommi Virtanen, Säkylä,
Sanna Eilu, Kokemäki
Pasi Toivonen, Eura,
Porilaissoittokunta
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PONI PUNTIKSELLA. Sotilasalueelle karannut poni työllisti
vartiostoa ja ylikersantti Tero
Rissasta viime kesänä.

Kadonneen ponin
jäljillä
Teksti: Matti Vihurila Kuvat: Matti Vihurila ja Vartioston arkistot

”Vartiosto tekee tärkeää työtään kaikkien
”Porilaisten” turvallisuuden eteen. Se ei
vietä pyhä- eikä juhlapäiviä, vaan on operatiivinen 24/7/365.”
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V

uoden työpisteenä palkittu
Porin Prikaatin vartiosto tekee työtään vuoden jokaisena
päivänä kellon ympäri. Työvuorossa
on kerrallaan 2 – 3 palkattua aliupseeria, joista yksi toimii varuskunnan
päivystäjänä ja muut vartiopäällikköinä. Heidän lisäkseen vuorossa on
kerrallaan viitisentoista sotilaspoliisikoulutettua varusmiestä. Säkylän varuskunnan ohella vastuualueeseen
kuuluvat Raasin harjoitusalue Pöytyällä ja Piikajärven alue Kokemäellä.
24-tuntisen vartiovuoron aikana partioauton mittariin kertyy parhaimmilla
yli 500 km.

- Useimmille meidän työmme on
aika näkymätöntä. Voisi sanoa niinkin, että kun muut lähtevät töistä kotiin, meidän työmme alkavat. Tehtävien kirjo vaihtelee kadonneen ponin
etsinnästä poliisille annettavaan virkaapuun ja kaikkeen siltä väliltä, sanoo
vartioston johtaja, yliluutnantti Osmo
Bräysy.
Hänellä on komennossaan varajohtajan lisäksi 17 vartiopäällikköä
sekä työvuorossa olevat varusmiehet.
Kaksijalkaisten työkavereina on myös
useita koiria, ja partioilla on käytössään kolme VW Transporter -sotilaspoliisiajoneuvoa.

Yhteistoiminta ja virkaaputehtävät lisäävät osaamista
Muille viranomaisille annettava virka-apu on Puolustusvoimien kakkostehtävä. Tämä näkyy myös Säkylän
”spollien” arjessa. Vuosittain osallistutaan lähes 50 virka-aputehtävään,
joista yleisimpiä ovat erilaisiin räjähteisiin liittyvät tehtävät. Niissä on mukana aina pioneeripuolen erityisosaajia.

”Turvallisuuden
eteen jokaisen täytyy tehdä töitä”
- Olemme jo usean vuoden ajan
tehneet hedelmällistä yhteistyötä Poliisiammattikorkeakoulun ja lähikihlakuntien poliisien kanssa mm. kuljetuspanssariajoneuvojen (Pasi) käytön
koulutuksessa. Vastaavasti vartioston
henkilöstö saa koulutusta myös ”naa-

puriministeriön” kärkiosaajilta. Niin
virka-aputehtävät kuin koulutusyhteistyökin parantavat merkittävästi
väkemme osaamista, Bräysy kertoo.

Aliupseereilla kova halu
kehittää itseään
Bräysy antaa tunnustusta vartioston
kehityshaluisuudelle. Tälläkin hetkellä
neljä aliupseeria opiskelee Maasotakoulussa ja Sotilaspoliisikoulussa sotilasammatillisten opintojen perus-, jatko- ja mestarikursseilla. Tämän lisäksi
hakeutuminen kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin on innokasta.
- Väkemme on monialaosaajia, joilta ei mene sormi suuhun tiukassakaan
paikassa. Miesten osaamista täydentävät koirat, jotka nekin edustavat
valtakunnan huippua, Bräysy hehkuttaa.
Kersantti Heikki Tyrväisen kouluttama 3-vuotias malinoisuros Veijo kunnostautui viime vuonna voittamalla
räjähdekoirien (AES-koirien) Suomen

mestaruuden. Ylikersantti Tero Rissasen ohjaama Renu puolestaan paljasti muutama vuosi sitten Kosovossa
suuren huumekätkön. Kyseinen parivaljakko osallistuu puolustusvoimien
joukkueessa Vankeinhoitolaitoksen
järjestämään huumausainekoirien valtakunnalliseen kilpailuun huhtikuussa.

Turvallisuus ei ole itsestäänselvyys
Kuluvaa vuotta vietetään puolustusvoimissa riskienhallinnan teemavuotena. Yliluutnantti Bräysy kannustaa jokaista ”Porilaista” kartoittamaan
omaan työhön liittyvät riskit ja samalla pohtimaan toimintamalleja mahdollisten häiriötilanteiden varalle.
- Prikaatin jokaisen työntekijän tulisi selvittää itselleen, miten toimia, jos
työpisteellä syttyy vaikkapa tulipalo
tai miten toimitaan liikenneonnettomuuspaikalla. Tämä on sitä konkreettista arjen turvallisuutta, Bräysy painottaa.

VUODEN TYÖPISTE. Yliluutnantti Osmo Bräysyn (vas.)
johtama vartiosto sain tunnustusta työstään ”Porilaisten”
turvallisuuden hyväksi. Ylikersantti Teemu Hakamäki (oik.)
ja muu vartioston väki pitävät
huolen siitä, että järjestys säilyy varuskunnassa.
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Palkitseminen on
vähän hämmentävää
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

TANKKI TÄYTEEN. Varastomestari Janne Leppämäki hallitsee
tankkauksen salat. Maastolukulaitteen avulla tankkaus käy yhtä
vaivattomasti metsän suojissa
kuin kasarmialueen huoltoasemallakin.

Varastomestari Janne Leppämäki Huoltokeskuksesta palkittiin Vuoden
siviilityöntekijänä Porin
Prikaatin vuosijuhlassa.
Palkinnon saatesanoissa
todettiin, että Leppämäki on merkittävällä tavalla
osallistunut polttoaineiden valtakunnallisen jakelujärjestelmän kehittämiseen.
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Leppämäki on oman erityisosaamisalansa osalta ollut mukana myös
kouluttamassa varusmiehiä ja rotaatioiden kuljettajia trukki-, vaihtolavasekä polttoainelaitteiden käsittelytaidoissa.
Leppämäki toimii valtakunnallisena
tukihenkilönä polttoainejakelujärjestelmän ja maastojakelujärjestelmän
kehitystyössä, minkä tavoitteena on
turvata uuden polttoainejärjestelmän
(APAJA) käyttöönotto. Porin Prikaatin
osalta Leppämäki on ollut keskeises-

sä asemassa polttoaineiden maastojakelulaitteiden kehitystyössä ja varustamisessa. Tähän työhön liittyen,
jakelusäiliöiden määräaikaishuollot ja
-tarkastukset on onnistuttu sovittamaan siten, että Porin Prikaatin toimintamenovaroja on säästynyt tuhansia euroja.
Prikaati kuluttaa polttoainetta vuodessa lähes miljoona litraa.
- Keskimäärin polttoainetta kuluu
noin 2 600 litraa vuorokaudessa. Kulutushuippupäivinä voidaan tankata
useita satoja ajoneuvoja ja tankkeihin
valuttaa yli 10 000 litraa polttoainetta. Jakelu- ja täydennysjärjestelmän
tulee olla tehokas, mahdollisimman
vaivaton ja ehdottoman luotettava.
Sen on pelattava myös maasto-oloissa, Leppämäki kertoo.
Kuljettajilla on ajoneuvokohtainen
tankkauspoletti ja kuljettajan tiedot
sisältävä sähköinen tunnistekortti.
Kaikilta puolustusvoimien polttoaineasemilta tiedot välittyvät tankkaustapahtuman yhteydessä keskustietokoneelle Tampereelle, josta sitten
laskutetaan joukko-osastoja. Maastoolosuhteisiin on erillinen maastolukija.
Maastotankkaukset kirjataan laitteeseen, josta ne harjoituksen päätyttyä

lähetetään keskustietokoneelle.
- Tankkaus on kuljettajan kannalta yhtä vaivatonta kuin siviiliasemalla
ja lukulaite poistaa virhemahdollisuuden. Se estää sopimattoman polttoaineen tankkauksen, Leppämäki sanoo.
Prikaatilla on useita säiliöautoja, joilla hoidetaan puolustusvoimien EteläSuomen alueella olevien maanpäällisten säiliöiden täydennys. Prikaatin
säiliöautot ja maastotankkauslaiteet
ovat usein mukana myös valtakunnallisissa ampuma- tai sotaharjoituksissa.
Leppämäen mukaan hyväkään järjestelmä ei ole sellainen, ettei kannattaisi tavoitella vielä parempaa.
- Aina löytyy kehitettävää. Tärkeää
on saada kaikessa aikasäästöä, joka
samalla merkitsee tehokkuuden lisäystä ja säästää toimintamenoja. Käytössä olevan järjestelmän on pystyttävä sopeuttamaan Puolustusvoimien
atk:n ja verkkoturvallisuuden muutoksiin.
Leppämäki kokee työnsä Huoltokeskuksen Ajoneuvohuoltolassa haastavaksi ja monipuoliseksi.
Palkinnon saaminen on kannustavaa, mutta samalla vähän hämmentävää – porukallahan tässä töitä tehdään, Leppämäki sanoo.

Porilaisen päiväkirja
Porin Prikaatiin siirtyneet
Reservistä:
Toimistosihteeri
Pirkko Jokela........................ 2.1.2009
Kersantti
Tomi Kallela......................... 5.1.2009
Vänrikki
Kalle Mäntysaari.................. 7.1.2009
Vänrikki
Sami Lehmus....................... 7.1.2009
Kersantti
Jari Välimaa......................... 7.1.2009
Kersantti
Matti Muntola..................... 7.1.2009
Kersantti
Mikko Nurmi....................... 7.1.2009
Kersantti
Aleksi Viikinkoski................. 1.2.2009
Kersantti
Iiro Myllys............................ 2.2.2009
Kersantti
Riku Itkonen........................ 2.3.2009
Tiedottaja
Markus Malila...................... 9.3.2009
Puolustusvoimien
Kansainvälisestä Keskuksesta:
Everstiluutnantti
Timo Vehviläinen................. 1.1.2009
Maavoimien Materiaalilaitoksen
Esikunnasta:
Majuri
Timo Rantala....................... 1.2.2009
Puolustusvoimien
Tiedustelukeskuksesta:
Everstiluutnantti
Kari Kaakinen...................... 1.3.2009
Länsi-Suomen Huoltorykmentistä:
Vääpeli
Osmo Häkkinen................... 1.1.2009
Tykistöprikaatista:
Varastonhoitaja
Matti Hakala........................ 1.1.2009

Porin Prikaatista siirtyneet
Reserviin:
Everstiluutnantti
Markku Laine...................... 1.1.2009
Everstiluutnantti
Rolf Kullberg........................ 1.1.2009

Luutnantti
Pekka Välimäki.................... 1.1.2009
Luutnantti
Teemu Tuumanen ............... 1.1.2009
Vänrikki
Harri Louramo..................... 1.1.2009
Kersantti
Juho Kuusela....................... 1.1.2009
Vänrikki
Ville Piispanen..................... 1.1.2009
Luutnantti
Matti Vuoti.......................... 1.1.2009
Vänrikki
Teemu Vuorio...................... 1.1.2009
Kersantti
Aleksi Haapsaari.................. 1.1.2009
Kersantti
Ville Koota........................... 1.1.2009
Kersantti
Ville Wallin.......................... 1.1.2009
Vänrikki
Jussi Vienonen..................... 1.1.2009
Kersantti
Joonas Sippel....................... 1.1.2009
Luutnantti
Tomi Blom........................... 1.2.2009
Luutnantti
Riku Länsineva..................... 3.2.2009
Yliluutnantti
Kari Laakso........................ 18.2.2009
Luutnantti
Tero Valtanen.................... 15.3.2009

Tykistöprikaatiin:
Varastonhoitaja
Maarit Nylund..................... 1.1.2009

Everstiluutnantti
Timo Vehviläinen

Kaartin Jääkärirykmenttiin:
Luutnantti
Joni North............................ 1.1.2009
Materiaalilaitoksen Esikuntaan:
Materiaalisihteeri
Tarja Haavisto...................... 1.1.2009
Yliluutnantti
Markus Koivisto................... 1.1.2009

Majuri
Timo Rantala

Reserviupseerikouluun:
Luutnantti
Kalle Lämsä......................... 1.1.2009
Pääesikuntaan:
Insinööriyliluutnantti
Harri Ritari........................... 1.1.2009
Maanpuolustuskorkeakouluun:
Everstiluutnantti
Juha Kurenmaa.................... 1.3.2009

Everstiluutnantti
Kari Kaakinen
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Porilaistaistelija

Maltilla ja vastuulla
Teksti ja kuva: Markus Malila

Yliluutnantti Vesa-Pekka
Pesoselle myönnettiin 16.
helmikuuta 2009 Porin
Prikaatin kouluttajapalkinto. Kranaatinheitinkomppaniassa työskentelevä
Pesonen on kokenut kouluttaja, joka näkee kokemuksen tuovan perusyksiköiden toimintaan tärkeää
osaamista ja harkintaa.

K

ouluttajapalkinnon perusteluissa Pesonen on kuvattu ammattitaitoiseksi, rauhalliseksi
ja tunnolliseksi kouluttajaksi. Pesosen
mielestä vastuunkanto oman työnsä jäljestä on kouluttajan tärkeimpiä
ominaisuuksia.
- Kouluttajalla on vastuu koulutuksen tuloksista ja oppilaiden osaamisesta. Sen vastuun tiedostaminen olisi
kaikille kouluttajille tärkeää, Pesonen
toteaa.
Vastuun lisäksi Pesonen nostaa esille koulutusten valmistelemisen tärkeyden.
- Oli koulutustapahtuma mikä hy-

vänsä, niin siihen ei saisi mennä valmistautumatta. Pitää tuntea myös
omaa vastuuta siitä, mitä kouluttaa ja
opettaa.
Pesosella on työkokemusta kolmesta eri joukko-osastosta. Verratessaan
Porin Prikaatia Panssariprikaatiin ja
Turun Ilmatorjuntarykmenttiin, joissa
Pesonen on aiemmin työskennellyt,
nostaa hän esille rikaatin suuren koon
ja mittasuhde-erot.
- Esimerkiksi Turun Ilmatorjuntarykmentissä ensitapaaminen huoltopäällikön kanssa on jäänyt mieleen. Hän
oli erityisen huolissaan ensimmäisten päivieni ajan, kun työpisteestäni
puuttui työpöytä. En usko, että Porin
Prikaatin huoltopäälliköllä on aikaa
murehtia moista, Pesonen kertaa.
Suuren koon myötä uramahdollisuudet prikaatin sisällä ovat luonnollisesti paremmat.

- Nuorilla kouluttajilla on paljon tietoa ja taitoa. Kokemus tuo kuitenkin
harkintaa ja maltillisuutta asioihin.
Oman toimintakyvyn ja olosuhteiden ylläpitoon pitää kiinnittää koulutuksessa huomiota. Varsinkin talviset
olosuhteet maastossa vaativat jo aika
paljon tämän päivän varusmiehiltä.
Vanhempien opistoupseerien urasuunnittelumahdollisuudet
saisivat
kuitenkin Pesosen mielestä olla perusyksikkötasolla paremmat. Hänestä olisi hyvä, että palkkauksen kautta
suotaisiin myös vanhemmille kouluttajille varteenotettava urapolku perusyksiköissä. Kokemuksen tuoman
hiljaisen tiedon siirto nuoremmille
kouluttajille tulisi tehdä näin paremmin mahdolliseksi.
- Yksikköupseerien palkkaus pykälää ylemmäs, Pesonen tarjoaa ratkaisua.

Kokemus perusyksiköiden
hyödyksi

Osaamisen päivitystä
kehitystyöstä

Pesosen kokemus kouluttajatehtävistä on mittava. 20-vuotisen uransa
aikana hän on ollut vain reilun vuoden esikuntatehtävissä, ja loput perusyksikkötasolla. Hänen mielestään
kokeneiden kouluttajien ja yksikköupseerien läsnäolo olisi perusyksiköissä tärkeää.

Koulutusuransa aikana Vesa-Pekka
Pesonen on nähnyt kouluttajan työssä tiettyjä kehityssuuntia. Itse koulutustyö ei ole juuri muuttunut, mutta
välineet ja ympäristötekijät sen sijaan
ovat. Hänen mukaansa kouluttajan
työnkuvaan kuuluu nykyistä enemmän oman osaamisen päivittämistä ja
ylläpitämistä.
- Tietotekniikka on luonnollisesti
tullut tärkeäksi osaksi työnseurantaa.
Myös oman osaamisen päivittäminen
ja ylläpitäminen ovat tärkeitä osia.
Nykyisessä kiireisessä koulutusrytmissä siihen vain on entistä vaikeampi
löytää aikaa, Pesonen harmittelee.
Yksi osaamisen päivittämisen keino
on Pesoselle ollut aselajin kehitystyö,
jossa hän on ollut mukana. Vuodesta
2006 Pesonen on ollut aktiivisesti mukana XA-361 -kranaatinheitinpanssariajoneuvon kehitys- ja testaustyössä. Pesonen on kokenut kenttäkokeet
mukavaksi vaihteluksi.
- On ollut erittäin mielenkiintoista
olla mukana aselajin murroksessa. Tulenkäytön mahdollisuudet muuttuvat
merkittävästi, jos uusi järjestelmä saadaan toimimaan suunnitellulla tavalla.

KOKEMUS KUNNIAAN. Yliluutnantti Vesa-Pekka Pesonen
näkee kokemuksen tuovan perusyksiköiden toimintaan tärkeää osaamista ja harkintaa.
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ERILAINEN EHK. Kapteeni
Janne-Matti Peltolan johtama Esikunta- ja Huoltokomppania on menestynyt
erinomaisesti peruskoulutuskauden koulutustarkastuksissa.

”Kapteeni Janne-Matti Peltola on
työpanoksellaan saanut kehitettyä
huomattavasti Esikunta- ja Huoltokomppanian toimintaa lyhyessä
ajassa. Kapteeni Peltola tekee runsaasti rakentavia esityksiä yksikön
toimintaan liittyvien toimintatapojen parantamiseksi ajatellen alaistensa etuja. Peltola käyttää tehokkaasti käytössään olevia resursseja ja
on toiminnassaan määrätietoinen ja
suunnitelmallinen. Hän on tukenut
alaistensa kehitystä antamalla heille mahdollisuuden toimia omia sijoituksiaan vastaavissa SA-tehtävissä sekä tarjoamalla mahdollisuuden
osallistua
täydennyskoulutukseen.
Hän on lisäksi järjestänyt aktiivisesti
urheilutoimintaa reserviläisjärjestöjen ja urheiluseurojen kanssa.”

Teksti ja kuva: Matti Vihurila

Porilaistaistelija

EHK ei ole enää entisellään
Takavuosina pidettiin lähes itsestäänselvyytenä,
että Esikunta- ja Huoltokomppania (EHK) on koulutustarkastusten häntäpäässä kerta toisensa
jälkeen. Huollon tehtävissä palvelevien varusmiesten status ei sekään ollut
kovin korkea. Nyt asiat
ovat toisin.
- Nykyisin Esikunta- ja Huoltokomppania on täysiverinen joukkotuotantoyksikkö siinä missä muutkin.
Aikaisemmin koulutus oli sirpaleista, mutta nyt koulutamme jokaisesta
saapumiserästä kokonaisia sodan ajan
huoltokomppanioita. Varusmiehemme ovat ylpeitä omasta huoltoammattilaisuudestaan eivätkä vähättele
itseään ”vain huoltomiehinä”, sanoo
kouluttajapalkinnolla palkittu komppanian päällikkö, kapteeni JanneMatti Peltola.
Hänen sanomansa saa vahvistusta
mm. siitä tosiasiasta, että EHK on ol-

lut peruskoulutuskauden koulutustarkastusten paras jo kolmasti peräkkäin.
Muhokselta kotoisin oleva Peltola
suoritti oman varusmiespalveluksensa
Pohjan Prikaatissa Oulussa v. 1994.
Sotilapoliisi-kersanttina
kotiutunut
nuorukainen viihtyi sotilasmiljöössä,
ja niinpä hän Maanpuolustusopiston
ja Kadettikoulun kautta valmistui aktiiviupseeriksi v. 2000. Porin Prikaatissa palvellessaan hän on toiminut eri
perusyksiköissä kouluttajana, varapäällikkönä ja vuodesta 2007 komppanian päällikkönä. Väliin mahtuu
vuosi kriisinhallintapalvelusta Kosovossa, missä Peltola toimi Tiedustelukomppanian varapäällikkönä.
- Kosovo oli ammatillisesti iso askel
eteenpäin. Siellä oppi, miten toimia
suomalaisten reserviläisten kanssa
monikansallisessa ympäristössä, Peltola sanoo.

Kärkietenijä syöksyy
juoksuja joukkueelleen
- Kun itse olin varusmiehenä, minulla oli monia kokeneita kouluttajia. Tällä hetkellä minusta tuntuu siltä, ettei perustekeminen välttämättä
ole tarpeeksi hyvällä tasolla. Arvos-

tan nuorien kouluttajien intoa ja ennakkoluulottomuutta kokeilla uusiakin asioita, mutta toisaalta monilta
puuttuu riittävä kokemus. Fyysinen
ikä antaa kouluttajalle auktoriteettia
ja tuo sopivaa rauhallisuutta tekemisiin. EHK:n kouluttajakaarti on oivallinen sekoitus näitä molempia, kapteeni Janne-Matti Peltola toteaa.
Resurssien rajallisuus on pakottanut
säästöihin, jotka ovat kohdistuneet
mm. varusmieskoulutukseen.
- Jos resursseja vähennetään, täytyy
myös ymmärtää, ettei lopputulos voi
olla sama kuin aikaisemmin, Peltola
huomauttaa.
Janne-Matti Peltola on urheilumiehiä, joka kolmatta vuotta johtaa Säkylän Varuskunnan Urheilijoita (SäkVU).
Oma päälaji on pesäpallo, missä
Peltola pelaa Köyliön Lallien 1-sarjan joukkueessa. Toinen rakas laji on
squash.
- Pesäpallossa olen etenijä-jokeri,
joka pelaa vain sisävuoroja. Tehtäväni on olla joukkueen kärkietenijä, joka
syöksyy muiden pelaajien tukemana
pesältä toiselle ja tuo lopulta niitä voiton ratkaisevia juoksuja. Varsin luontainen rooli jalkaväkikoulutetulle sotilaalle, Peltola tietää.
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Tukka liehuu hanurin päällä, mutta siitä viis

Jone on oikeasti
isänmaan miehiä
Teksti ja kuva: Asko Tanhuanpää
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P

orin Prikaatin varushenkilöt
ovat viime vuosina saattaneet
hieraista toisenkin kerran silmiään, kun sotkussa tai varuskunnan
raitilla on marssinut vastaan teeveestätuttu pitkätukka Jone Nikula. Pelkkä Nikulan näkeminen ei sinänsä ihmetystä herättäisi, näkijästä riippuen
pikemminkin inhoa tai ihastusta, mutta sama mies maastopuvussa ei ole
ihan jokapäiväinen näky.
Mutta mitäs sitä kertausharjoituksiin kutsuttu reservin yliluutnantti
muuta päällään kantaisi kuin Suomen
armeijan virallista univormua. Isänmaalliselle miehelle se on kunniakysymys.
- Joskus tunnen kieltämättä olevani
näissä vetimissä kuin joku sarjakuvahahmo, mutta en ole antanut tuijottelun ikinä haitata, Nikula naurahtaa.

Nepponen päästi takaisin
Säkylään

Kovia ja särmiä esimiestyyppejä

Porin Prikaatissa alokas Nikula istutettiin pst-komppaniaan. Ohjuspuolen miehenä matka jatkui aliupseerikouluun Sodankylään ja edelleen
RUK:n riveihin Haminaan.
- Muutos Sodankylän ja Haminan
välillä oli melkoinen. AUK:ssa meitä
ei edes puhuteltu, vaan pelkästään
juoksutettiin. RUK:ssa puhuttelumuoto oli hyvät herrat ja viimeistään siinä
vaiheessa tajusin olevani oikeassa paikassa, Nikula muistaa.
Liki piti, ettei Jone Nikula joutunut
jäämään santsariksi Haminaan, mutta
rohkea yhteydenotto Porin Prikaatin
silloiseen komentajaan Olli Nepposeen mahdollisti paluun Huovinrinteelle ja uusien pst-ohjusten pariin.
- Nepposen poika oli minun kanssa-

Varusmiesaikaisia esimiehiään Nikula luonnehtii ylipäätään “koviksi ja
särmiksi kundeiksi, jotka osasivat olla
tarvittaessa myös asiallisen äkäisiä”.
- Minun aikanani kierrettiin vielä
suksivajaakin ja oltiin rättisulkeisissa,
mutta ne kuuluivat asiaan. Sanoisinko, että kapiaisten lähestyminen
meitä varusmiehiä kohtaan oli jätkämäistä, siinä ei pelleilty, mutta ei oltu
vihaisiakaan, ynnää Nikula.
- Kerran me onnistuimme pyyhkäisemään Nasulla yhden maajussin ladosta kulman pois, mutta siitäkin hässäkästä lopulta selvittiin yliluutnantti
Timo Kovasen johdolla, hän naurahtaa.
Jone Nikula haluaa nostaa vielä
erikseen esiin pst-komppanian vahvan yksikköidentiteetin, joka hänen
mukaansa vain korostui ohjuspuolella.

“En tiennyt, missä Säkylä
sijaitsee”
Jone Nikula sanoo muistavansa kuin
eilisen päivän hetken, jolloin ilmoittautui vuorollaan kutsuntoihin. Päätöksen armeijaan lähtemisestä hän sanoo tehneensä jo paljon aikaisemmin.
- Kutsunnat olivat silloin kaikkea
muuta kuin rentoja tilaisuuksia, enkä
saanut varmastikaan kovin kauheasti ystäviä itselleni, kun menin paikalle
tukka hanurissa asti roikkuen ja joku
terroristihuivi kaulassa.
- Ilmoitin haluavani Sandikseen tai
Suomenlinnaan, mutta ehkä juuri
edellä mainituista syistä johtuen minut heitettiin Säkylään lounaissuomalaista ilmaa haistelemaan. Ennakkoon
minulla ei ollut mitään aavistusta,
missä sellainen paikka voisi ylipäätään
sijaita, tunnustaa Nikula.
Jone Nikula paljastaa, että hänellä
oli varusmiespalvelun alkaessa selkeä
profetia siitä, miten Nikulan poika tulisi harmaissa etenemään.
- Minulla ei ollut siinä vaiheessa
muita papereita, joten halusin saada
itselleni ainakin reservinupseerin paperit.

ISÄNMAAN MIES. Jone Nikula on vieraillut viime vuosina
useammankin kerran Huovinrinteellä armeijan vermeisiin
pukeutuneena. Porin Prikaatissa
varusmiespalveluksessa vuosina
1990–91 ollut mies sai ensimmäisen kertausharjoituskutsun
Säkylään 2002.

Viimeistään Idols-tuomarina suomalaisten
tietoisuuteen nousseen
Jone Nikulan ulkoinen
olemus ei välttämättä
heti paljasta, että mies
on ihan oikeasti isänmaan asialla. Ja kaiken
muun lisäksi Nikula on
hengeltään loppuun
asti kova “Porilainen”.

ni RUK:ssa samassa tuvassa ja käytin
tilaisuuden hyväkseni, kun isä tuli katsomaan jälkikasvuaan.
Haminassa Nikula toimi kaiken
muun ohessa myös kurssijulkaisu
Sohlon päätoimittajana ja kurssijuhlassa hän muistaa joutuneensa jopa
laulamaan.
- Toteutimme Sohlon eräänlaisena
militaristisena Pahkasikana, hän muistaa.
Porin Prikaatin esimiehistään Jone
Nikula nostaa ylös yliluutnantti Pekka Kortelaisen, jota Nikula kuvaa ytimekkäästi “legendaariseksi tyypiksi”.
- Törmäsin häneen sittemmin stadissa. Yllätys oli melkoinen, kun huomasimme edustavamme samaa kendoseuraa.

Esilukijana Lapin junassa
Loppusotansa Nikula kavereineen
kävi Rovajärvellä, minne pääsy edellytti 48 tunnin istumista junassa.
- Minä olin koko porukassa varmaankin ainoa, jolla oli jotain lukemista mukana. Jossain vaiheessa sitten huomasin, että luin jätkille ääneen
kirjaa. Se oli American Psykon englanninkielinen versio, jota käänsin lennosta. Arvaa vain, olisi kavereilla vaikea uskoa, että Bret Easton Ellis olisi
kirjoittanut juuri niin.
Reserviin Jone Nikula pääsi 11 kuukauden palveluksen jälkeen vuonna
1991 ja jo vuotta myöhemmin odotti
kutsu ensimmäisiin kertausharjoituksiin. Huovinrinteelle Nikula palasi ensimmäistä kertaa kymmenen vuotta
myöhemmin.
- Jossain vaiheessa tulin jo ajatelleeksi, että minusta on olemassa joku
SuPo-file, joka estää ylenemiseni. Pelkäsin tosissani, että kuolen vielä vänrikkinä. Sittemmin sekin pelko on
kuitenkin osoittautunut turhaksi, virallisten harjoitusten ohessa itseään
myös MPK:n informaatiosodankäynnin kursseilla kouluttanut Nikula kertoo.
- Äijät-ohjelman yhteydessä pääsin
ajamaan jopa Leopardilla ja olen minä
jossain vaiheessa pitänyt kertausharjoitusradiotakin. Siinä on mennyt sopivassa suhteessa sekaisin niin heviä,
suojeluskuntamusiikkia kuin Britney
Spearsiakin.
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SÄRMÄNÄ LIIKENTEESSÄ. Puolustusvoimien, Liikenneturvan ja Sotilaskotiliiton yhteinen liikenneturvallisuuskampanja haastoi varusmiehet pohtimaan
ratkaisuja liikenneriskeihin. ”Särmänä liikenteessä”
–kampanjaan kuului mm. liikenneonnettomuudessa
liikuntakykynsä menettäneen Jarmo Tolosen kertomus omasta onnettomuudestaan. Varusmiesjoukko
kuunteli elokuvaluokassa Tolosen karua kertomaa syvän hiljaisuuden vallitessa.

TULI SEIS. Helmikuussa 112-päivänä kerrattiin
ensiapu- ja sammutustaitoja. Sotilaspalokuntaan kuuluvan Timo Neittamon (oik.) johdolla
varuskunnan väki harjoitteli mm. sammutuspeitteen käyttöä.

Sotkun
lahjoitus
Säkylän Sotilaskotiyhdistys muisti
vuosipäivänä 383-vuotiasta prikaatia 4 000 euron lahjoituksella,
jolla hankittiin mm. salibandymaalivahdin varusteita ja muita
urheiluvälineitä.
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NELJÄ VIIDESTÄ. Pääesikunnassa tammikuun lopulla järjestetyssä tilaisuudessa jaettiin
tunnustuksia viime vuonna
sotilasurheilun saralla menestyneille urheilijoille ja joukkoosastoille. Jaossa oli mm. viisi
tasavallan presidenttien lahjoittamaa kiertopalkintoa, joista neljä päätyi Porin Prikaatin
palkintokaappiin. Yksi pääsi livahtamaan Kainuun Prikaatiin.

HARMAISSA PARKETILLA. Porin
Prikaatin varusmiehet osallistuvat Säkylän lukion Wanhojen
tansseihin. Parketilla liihoitteli seitsemän ryhmänjohtajaa ja
kokelasta.

VIERAITA JAPANISTA.
Kommodori Shinsuke Ishida
(2. oikealta) ja Japanin sotilasasiamies, eversti Kotaro
Ooka (keskellä) tutustuivat
helmikuun alussa suomalaiseen kriisinhallintakoulutukseen Huovinrinteellä.
Vierailua isännöi prikaatin komentaja, eversti Eero
Pyötsiä (2. vasemmalta)
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Riittävästi lepoa ennen palvelusviikon alkua

Lomien päättymistä
aikaistettiin
Teksti ja kuvat: Matti Vihurila
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Porin Prikaatissa on vuoden alussa siirrytty käytäntöön, joka aikaistaa
varusmiesten lomien alkamista ja myös niiden päättymistä. Lomakuljetuksella
matkustavien varusmiesten loma alkaa pääsääntöisesti klo 16.30 ja omalla kyydillä matkaavien klo
16.45. Aiemmin lomat alkoivat klo 17.30 tai 18.00.

Uuden käytännön mukaisesti lomat
päättyvät jo klo 21.30, kun aikaisemmin kasarmeille oli palattava viimeistään puoli tuntia jälkeen puolenyön,
00.30 mennessä.
- Muutoksen taustalla on ennen
kaikkea varusmiesten palvelusturvallisuuden parantaminen. Nyt omilla
autoillaan liikkuvat varusmiehet eivät
enää ajele yömyöhällä takaisin varuskuntaan. Lisäksi ennen palvelusviikon
aloittamista jää enemmän lepoaikaa,
jolloin varusmiehet ovat virkeämpiä tulevan viikon ajoittain varsin
raskaisiin koitoksiin. On myös syytä
muistaa, että koulutamme jokaisesta ikäluokasta 250 - 300 varusmiestä vastuullisiin kuljettajatehtäviin. Tällä järjestelyllä pyrimme turvaamaan
heille riittävän yhtäjaksoisen lepoajan
ennen ajoon lähtöä myös lomien jälkeen, sanoo vuoden alusta Porin Prikaatin työsuojelupäällikkönä aloittanut yliluutnantti Petri Eskola.
Vastaava käytäntö on muutamissa muissakin joukko-osastoissa kuten
esimerkiksi Panssariprikaatissa.
Porin Prikaatissa varusmiehiä kannustetaan kaikin keinoin käyttämään
järjestettyjä lomakuljetuksia, jotka
ovat turvallisin ja edullisin tapa matkata lomanviettoon. Parhaimmillaan

varuskunnasta lähtee lähes 20 tilausajobussia, joiden määränpäinä ovat
Helsinki, Turku, Tampere, Pori, Salo,
Rauma ja Uusikaupunki. Ilmaisten
edestakaisten lomamatkojen määrä riippuu palvelusajan pituudesta.
180 vrk palvelevilla on käytössään
18, 270 vrk palvelevilla 29 ja 362 vrk
palvelevilla 39 matkaa. Tämän lisäk-

si varusmiehellä on sosiaalisten syiden
perusteella mahdollisuus kolmeen lisämatkaan.
- Käytännössä varusmiehellä on
mahdollisuus ilmaisiin lomamatkoihin
koko palveluksensa ajan, yliluutnantti
Petri Eskola toteaa.

Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja, alikersantti Jussi Mäkilä:

”Virkeys näkyy
palvelusmotivaatiossa”
Mielestäni uudet loma-aikataulut
ovat hyvät, etenkin päättymisajan
osalta. Aiemmin lomat päättyivät vasta 00.30, minkä jälkeen usein joutui pakkaamaan varusteet seuraavan
päivän ensimmäiseen koulutukseen.
Tämä johti usein siihen, että unta sai
vain noin 4 - 5 tuntia. Nykyään, kun
lomat loppuvat jo 21.30, jää varusteiden pakkaamisen jälkeenkin hyvin aikaa lepoon. Tästä johtuen varusmiehet ovat virkeinä seuraavan päivän
palveluksessa, minkä huomaa helposti palvelusmotivaatiossa. Palveluk-

sessa olevilla varusmiehillä toki tulee
helposti mieleen, että lomien alkamista olisi voinut aikaistaa enemmänkin
kuin vain yhdellä tunnilla, kun lomat
kerran päättyvät jo kolmea tuntia aikaisemmin. Uudet varusmiehet tuskin
ajattelevat tätäkään seikkaa. Meille
nyt palveluksessa oleville varusmiehille lomille lähdön aikaistaminen ei
merkinnyt muuta kuin päivällisen jäämistä pois. Tokihan lomien alkamista
olisi hyvin voinut aikaistaa vielä tunnilla.
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Lukemaan ja rentoutumaan
Teksti: Helena Koivisto

Kirjasto tarjoaa paikan
rauhoittumiselle ja lukuelämyksille. Tätä ajatusta haluttiin tehdä
tutummaksi niin varusmiespalveluaan suorittaville kuin prikaatin
henkilökunnallekin järjestämällä 12.2. kirjaston teemapäivä ”Tullaan
tutuiksi.”
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K

aikki sotilaskotisisaret ja sotilaskodin palkattu henkilökunta olivat tervetulleita piipahtamaan kirjastoon, joka oli avoinna jo
klo 11.00 alkaen aina iltaan klo 20.30

saakka.
Poikkeuksellisen pitkä aukioloaika
saatiin toteutetuksi kirjastojaostossa
toimivien vapaaehtoisten sisarten voimin normaalin kirjastopalvelun ohel-

la. Kirjastosisaret esittelivät kävijöille
kirjaston toimintaperiaatteita, kokoelmia ja kertoivat, mitä kaikkia palveluja on saatavilla tavanomaisten lainausten lisäksi. Kirjastossahan on myös
internetyhteydet, musiikin kuuntelumahdollisuus sekä tilaisuus syventyä
rauhassa erilaisiin aikakauslehtiin ja
muihin julkaisuihin.
Lisäksi kirjastonhoitaja Leena Korpela oli laatinut kirjaston toiminnasta,
asiakaskunnasta, lainatilastoista ja kirjastosisarten tehtävistä kertovan esitteen, joka oli luettavissa palvelutiskin kulmalla. Viime syksynä hän laati
myös kirjaston asiakkaille tarkoitetun
”Käyttäjän opas” -lehtisen, jossa kerrotaan kirjaston tarjoamista palveluista, kohderyhmästä, lainaussäännöistä
ym. käytännön asioista. Opaslehtinen on hyvä apuväline uusien alokkaiden tutustuessa sotilaskotiin ja sen
tarjoamiin palveluihin.
Kirjastossa tarjottiin kaikille vierailijoille kahvia ja pipareita ja arvottiin teemapäivän lopuksi kustantamo
Otavan tilaisuutta varten lahjoittamia
kirjapalkintoja ja sotilaskodin lahjoittamia kahvilippuja kävijöiden kesken.
Melko mukavasti väkeä kävikin päivän aikana, laskujemme mukaan ainakin toista sataa vierailijaa piipahti
kirjastossa. Tavoitteena ollut tunnettavuuden lisääminen varsinkin palkatun henkilökunnan keskuudessa toteutui arvion mukaan hyvin, sillä heitä
kävi kirjastoon tutustumassa eniten
suhteessa kaikkiin kävijöihin. Saimme
kuulla, että yleisesti ottaen sotilaskodin kirjaston kaikkia palveluja ei tunneta eikä niitä tämän vuoksi osata oikein kysellä. Ne, jotka ovat aktiivisesti
kirjastoa käyttäneet, kiittivät sen palveluja ja kertoivat sieltä löytyvän uutuuskirjoja jopa isompia kirjastoja nopeammin.
Huomiota kiinnitettiin myös opasteisiin, jotka voisivat olla ehkä selvemmät ja joita voisi olla enemmän.
Kirjastotilathan sijaitsevat sotilaskodin
yläkerrassa ja kulku niihin tapahtuu
pitkin kierreportaita.
Tarvetta tämänkaltaisen teemapäivän viettämiseen lienee vastaisuudessakin, sillä varusmiehet vaihtuvat
vuosittain kaksi kertaa ja myös henkilökunnan suhteen on vaihtuvuutta. Vuosittain järjestettävä kirjaston
teemapäivä saanee siis jatkoa ja ehkä
myös lisäohjelmaa esim. kirjailijavierailun merkeissä.

VIHERHIUKKASET
1/2009
Koonnut: Helena Koivisto

T

aas on uusi vuosi ja uudet
kujeet, sanotaan. Meillä sotilaskodissa jatkuu entinen
arkinen aherrus tärkeimpien asiakkaidemme varusmiesten, koulutuksessa olevien reserviläisten ja
prikaatin palkatun henkilökunnan
hyväksi.
Uusi noin tuhannen alokkaan
saapumiserä astui palvelukseen
tammikuussa ja tavoitteenamme
on palvella heitä mahdollisimman
hyvin sekä täällä kiinteässä sotilaskodissa, että maastossa ampumaleireillä ja muissa harjoituksissa.
Helmikuisena
valapäivänä
omaisten vieraillessa varuskunnassa oli sotilaskoti tupaten täynnä väkeä ja asiakkaita riitti myös
myyntiautoille
komppanioiden
edustalle. Kylmä viima urheilukentällä sai kahvihampaat kolottamaan tavallista kovemmin.

Tapahtumia
Perinteinen alokasilta järjestettiin vuoden ensimmäiselle saapumiserälle 15.1.-09, jota emännöivät Päivi Seppä, Helena Koivisto
ja Seija Heiska. Kaikille alokkaille jaettiin ovella tullessa virvoitusjuomaa ja tilaisuuden päättyessä
nk. alokaspussi, joka sisälsi informaatiota sotilaskodin palveluista,
kahvilipun, jääskrapan ja särmärit.
Tilaisuudessa esiintyivät tuttuun
tapaan Säkylän Naisvoimistelijoiden tytöt ja vauhdikkaasta musiikista vastasi euralaisbändi Like Tomorrow.
Samana viikonloppuna järjesti
Porin Prikaati uusille alokkailleen
tulohartauden, jonka alkajaisiksi sotilaskotisisaret Tarja Putko ja
Pirjo Vaano jakoivat alokkaille Sotilaan virsikirjan sotilaskodin lahjana.

Tammikuussa järjestettiin kuukauden sisartapahtumana vesijuoksua
prikaatin kuntotalon uimahallissa ja
mukaan osallistui 19 reipasta vesijuoksijaa.
Helmikuussa järjestettiin kirjastossa
teemapäivä ”Tullaan tutuiksi,” josta
lisää muualla tässä lehdessä.

Henkilökunnan kuulumisia
Sotilaskodin kirjastonhoitaja Leena Korpela on suorittanut Turun
AMK:ssa tradenomin tutkinnon kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmassa. Tutkintoaan hän suoritti
osaksi työn ohessa opiskellen. Laajuudeltaan 210 ov oleva ja 3,5 v kestänyt tutkinto antaa pätevyyden kirjastonhoitajan tehtäviin, kuten mm.
aineistonhankinta, tilastointi- ja luettelointitehtävät.
Liittyen tutkintoon Leena Korpela
teki opinnäytetyön aiheesta ”Säkylän
Sotilaskodin kirjaston evaluointi” eli
laaja arviointityö koskien kirjastomme
kokoelmia, tiloja ja laitteita, asiakastyytyväisyyttä, kirjaston käyttöastetta
ja resursseja. Tämän pohjalta voidaan
toimintaa kehittää ja ylläpitää, sekä
ottaa huomioon asiakkaiden toiveet
ja tarpeet entistä paremmin.
Kirjasto on osaltaan alkanut hiljalleen valmistautua tulevaan remonttiin
ja siirtymiseen väistötiloihin mm. luetteloimalla ja kuvaamalla koriste-esineitään välivarastointia varten, sekä
pakkaamalla jo osan kirjoja varastoitavaksi.
Muualla sotilaskodissa ollaan myös
valmistautumassa tulevaan remonttiin
ja väistöön erikseen laaditun toimintasuunnitelman mukaan. Tavoitteena
on säilyttää palveluitten saatavuus ja
taso ennallaan.
Tarkempia tietoja aukioloajoista ym.
nettisivuiltamme osoitteessa www.
sotku.fi
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Piristystä
palvelusarkeen
Teksti ja kuvat: Matti Vähä-Heikkilä
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Viihdeillan järjestelyi
ssä VMTK oli
avuliaasti mukana
sotilaskotimme
tukena. Järjestelyjen
monet mutkat
koettuna tavoitteis
iin päästiin kaikkia osapuolia palve
levalla tuloksella,
vaikka viimehetken
vastoinkäymiset –
esimerkiksi esiintyjän
kuljetuskaluston
tekniikkaongelmat –
aiheuttivat muutamat vähintäänkin
hieman mustasta
poikkeavat hiukset
ohimoille.
Sotilaskodin ja VM
TK:n yhteistyön
hedelmiä pääsi po
imimaan lähitaisteluetäisyydeltä usea
mpi sata varusmiestä. Tunnelmak
in nousi kattoon
esiintymisen edetes
sä tunnetummilla,
jo platinaakin myyne
en Ikuinen Virta
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Vaikka Suomea voi puolustaa ulkomailtakin käsin

“Oman maan puolustus
on meille yhä tärkeintä”
Teksti ja kuva: Kari Nummila
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Porin Rykmentin - Porin Prikaatin
killan Helsingin osaston henkiinherättämisyrityksessä näyttää kolmas kerta
sanovan toden; helmikuun lopulla pidetty killan kokoontuminen veti peräti 22 henkeä paikalle.
Suurin “syyllinen “ tähän oli ilman
muuta Porin Prikaatin entinen komentaja ja prikaatikenraali evp, kansanedustaja Olli Nepponen, joka luennoi kevään korvalla eduskunnan
käsittelyyn tulevasta puolustuselonteosta.
Tilaisuudesta oli maininta Helsingin
Sanomien tiedotuspalstalla ja se sai
toisen puolen joukosta liikkeelle; puolet kuulijoista oli killan jäseniä. Killan
Helsingin alueosastossa on kuutisenkymmentä jäsentä, joille oli mennyt
kutsukirje. Tilaisuudessa kolme henkeä liittyi jäseneksi.

Helsingin elpyvä toiminta liittynee
jatkossakin kiltatapaamisiin, joissa on
jokin kiinnostava luento tai vierailukohde. Niiden järjestämiseen on loistavat mahdollisuudet.
- Kun suunnitellaan etukäteen, niin
tännehän voisi tulla kerran tai pari
vuodessa väkeä pikkubussilla, joka
lähtisi vaikka Loimaalta ja kiertäisi Salon kautta perille, killan valtuuskunnan jäsen Hannu Viitanen visioi.
   Nepponen on perehtynyt selontekoon juurta jaksain, sillä hän toimii
eduskunnan puolustusvaliokunnan ja
eduskunnasta kootun seurantaryhmän varapuheenjohtajana.
Nepponen korosti vanhaa totuutta
siitä, että kansainvälisestä toiminnasta
ja muille viranomaisille annettavasta
avustusta huolimatta Puolustusvoimiemme ykköstehtävä on oman maan,

koko Suomen puolustaminen.
- Mukanaolo kansainvälisessä kriisinhallinnassa, kuuluminen sen keskiöön eikä ulkokehälle, on meille
tärkeätä: isänmaata voi puolustaa
kaukana rauhanturvatehtävissä “näkymällä maailmalla osaavasti”.
- On edesvastuutonta kuvitella, etteikö meihin voisi kohdistua ulkopuolinen sotilaallinen uhka, joka liittyy aina
suurempaan kokonaisuuteen. Äskettäiset Georgian tapahtumat avasivat
silmiä ja todistivat Venäjän voivan
reagoida ärhäkkäästikin. Se on muutoinkin “haastamassa” Yhdysvaltainen hegemoniaa. Lisäksi Kuola, Pietari ja Suomenlahti ovat vieressämme,
Nepponen totesi painokkaasti.
- Suomen on kyettävä näyttämään,
että tänne ei tulla kärsimättä merkittäviä tappioita. Yleinen asevelvolli-

KOTIMAA YKKÖSTEHTÄVÄNÄ.
Prikaatikenraali evp., kansanedustaja Olli Nepponen (oik.)
korosti killan Helsingin alueosaston jäsenille pitämällään
luennolla, että puolustusvoimiemme ykköstehtävä on oman
maan, koko Suomen puolustaminen.

suus ja maanpuolustustahto ovat tukipylväitämme, mutta niillä yksin ei
pärjätä ilman riittävää, nykyaikaista
aseistusta, joka maksaa yhä enemmän.
- Jos pidämme kiinni uskottavasta
puolustuksesta meidän on vuodesta
2011 korotettava vuodessa kaksi prosenttia puolustusmäärärahojamme.
Se on vuositasolla 40-50 milj. euroa.
Toinen vaihtoehto on ryhtyä karsimaan varuskuntaverkkoamme.
Suomi käyttää bruttokansantuotteesta 1,27 - 1,37 % maanpuolustukseen. Se on vähemmän kuin EU:ssa
keskimäärin.
Helsingin ilmapuolustus saadaan
kuntoon ensi vuosikymmenen alussa
ja sitten ovat vuorossa alueelliset joukot, “vanhat” prikaatimme. Valmiusyhtymien kuten Porin Prikaatinkin kalusto alkaa olla hyvällä tolalla.
Maamiinat poistuvat vuosina 20122016 ja tilalle tulevat kuorma-ammukset/rypäleaseet.
-Suomi ei allekirjoittanut Oslon rypäleasekieltoa kuten ei Venäjäkään
(Venäjä ei myöskään maamiinakieltoa). Rypäleaseiden itsetuhopuolta
kehitetään maailmalla kuumeisesti.
- Kalustomme on rauhankumppanuustehtävienkin takia hankittava
Nato -yhteensopivasti.
Puolueista vasta kokoomus liputtaa
vahvasti Nato:n puolesta. EU:n kansalaisista asuu NATO-maissa jo 94 %!
Nepponen arvioi, että tällä hallituskaudella asiassa ei tapahdu mitään. Myönteinen päätös vaatii laajan
kansalaistuen.
Nepponen arveli, että sodan ajan
joukkojen vahvuus pudonnee nykyisestä 350 000 sotilaasta 250 000 sotilaaseen ensi vuosikymmenellä. Hän
mainitsi, että vielä v. 1997 lukema oli
540 000 soturia!

Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Killan

vuosikokous ja
50-vuotisjuhla
pidetään Huovinrinteellä
lauantaina 16.5.2009

11.00 Killan valtuuskunnan
kokous Upseerikerholla, muille
kokousvieraille kahvihetki Sotilaskodissa sekä kalustoesittely

13.15 Killan
50-vuotisjuhla
Elokuvaluokassa. Juhlaesitelmän
pitää Maavoimien komentaja,
kenraaliluutnantti Ilkka Aspara

12.00 vuosikokous Elokuvaluokassa, vuosikokouksessa käsitellään Killan sääntöjen 11. §:ssä
mainitut asiat

15.00
la

12.50 seppeleenlasku
laispatsaalle

ruokailu Upseerikerhol-

Mahdollisuus tutustua uusittuun
Porilaismuseoon.

PoriKuljetuksia tilaisuuteen ei järjestetä.

Kapteeni Teijo Heinosesta
Vuoden jalkaväkikouluttaja
Porin Prikaatin Kriisinhallintakeskuksessa osastoupseerina toimiva kapteeni Teijo
Heinonen sai merkittävän
tunnustuksen työstään Puolustusvoimissa, kun hänet
palkittiin Jalkaväen Säätiön
Vuoden jalkaväkikouluttajapalkinnolla. Heinosen lisäksi tunnustuksen sai tänä
vuonna majuri Kari Anttila
Reserviupseerikoulusta.
Kapteeni Teijo Heinonen on
valmistunut 1986. Valmistumisensa jälkeen Heinonen on toiminut opetusupseerina, yksikön
vääpelinä, osastoupseerina ja yksikköupseerina Euroopan unionin taisteluosaston suomalaises-

sa suojauskomppaniassa.
Kapteeni Heinonen on pitkän linjan kranaatinheitinkouluttaja. Tunnustuksen perusteluissa mainitaan
erityisesti hänen innostava ja kannustava koulutustapansa, joka on
saavuttanut niin varusmiesten kuin
reserviläistenkin hyväksynnän. Lisäksi hän on tehtävässään osoittanut korkean ammattitaidon ohella
myös erinomaista johtamistaitoa ja
maanläheistä johtamistyyliä. Heinonen pitää esimerkillisellä tavalla huolta fyysisestä kunnostaan ja
hänen kenttäkelpoisuutensa on
erinomainen.
Jalkaväen Säätiö on vuodesta
1989 lähtien palkinnut joka toinen
vuosi kouluttaja- tai opetustehtävissä erityistä ammattitaitoa sekä
kyvykkyyttä osoittaneen upseerin
ja opistoupseerin vuoden jalkaväkikouluttajana.
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Avoinna
ma-to klo 8.30–20.30
pe 8.30–20.00
la 16.00–20.00 ja
su 13.00–21.00

32

www.sakylansotilaskotiyhdistys.fi

