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PÄÄKIRJOITUS

Historiaa ja nykypäivää

O

sallistuin
jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin muistomerkin
paljastustilaisuuteen
Turussa Itsenäisyyden aukiolla perjantaina 27.5. Tilaisuudessa oli mukana mm. sodan aikaisen JR 7:n
veteraaneja, kaksi entistä puolustusvoimain komentajaa ja lukuisa
joukko arvovaltaisia kutsuvieraita.
Tilaisuus oli perinteisen arvokas ja
vahvasti isänmaallinen, tuoden mieleeni lukuisia ajatuksia lähihistoriastamme. Kuka muistaa, että noin
42 vuotta sitten, Porin Prikaatin siirtyessä Säkylään, silloisen 2.Divisioonan komentajana toimi kenraaliluutnantti Adolf Ehrnrooth, joka
kehotti säkyläläisiä pitämään huolen pojistaan? Kuka muistaa, että
silloin maassa toimi kolme divisioonan esikuntaa, kuten nykypäivänä maanpuolustusalueiden esikunnat? Kuka muistaa, että 1.7.1966 siirryttiin koko puolustusvoimat kattavaan
alueelliseen organisaatioon, jossa maa oli jaettu seitsemään
sotilaslääniin, jotka johtivat alaisuudessaan toimivia sotilaspiirejä sekä joukkoja ja laitoksia? Seitsemän sotilaslääniä on
myös vuonna 2008, uuden johtamis- ja hallintojärjestelmän
astuttua voimaan.
Sanotaan historian toistavan itseään. Organisaatiomuutoksissa se näyttää pitävän paikkansa ainakin jossain määrin. Toivottavasti puolustusvoimain komentajan esilletuoma
näkemys puolustusvoimien joutumisesta akuuttiin rahoituskriisiin ei ole johtamassa meitä ennen sotia vallinneeseen tilanteeseen, josta veteraanit saivat maksaa kalliin hinnan puutteellisten puolustusbudjettien takia. Nyt nähtävissä
olevaa ylimääräistä rahoitusvajetta pyritään pienentämään
kertausharjoituskoulutusta vähentämällä, säästämällä lentotunti- ja alusvuorokausimäärissä sekä karsimalla ja osin
luopumalla valtakunnallisista ja kansainvälisistä harjoituksista jo aiemmin tehtyjen joukko-osastojen lakkauttamispäätösten lisäksi. Puolustusvoimien avoimia virkoja asetetaan
täyttökieltoon ja osin lakkautetaan. Tiettyjä kumppanuushankkeita myöhennetään. Positiiviselle puolelle voidaan
laskea materiaalihankkeiden eteneminen pääosin asetetus-

sa aikataulussa sekä Maakuntajoukkojen
kehittäminen. Maakuntajoukot ovat osa
puolustusjärjestelmämme ydintoimintaa
ja niillä parannetaan alueellisen puolustuksemme valmiutta ja suorituskykyä.
Huolimatta rakennemuutoksesta ja
säästövelvoitteista, maavoimia tullaan
jatkossa kehittämään kokonaisuutena.
Kaikki maavoimien joukot tullaan kokoamaan yhden esikunnan alaisuuteen.
Mikkeliin perustettava Maavoimien Esikunta suunnittelee joukkojen tarpeen ja
vaatimukset sekä päättää niiden käyttöperiaatteista, varustamisesta, kouluttamisesta ja henkilöstöstä. Erityisesti esikunnan tehtävänä on suunnitella ja
kohdentaa toiminnassa tarvittavat resurssit oikein eri joukkojen välillä. Painopiste on vuoteen 2008 asti valmiusprikaatien varustamisessa. Näin ollen sodan ajan tarpeisiin tarkoitetun
Porin Jääkäriprikaatin hanke tulee edelleen voimallisesti etenemään ja sille suunniteltua uutta kalustoa tullaan myös lähivuosina näkemään runsaasti prikaatin alueella ja koulutuskäytössä.
Vuosina 2008-2016 painopiste tulee siirtymään operatiivisista
joukoista alueellisten joukkojen kehittämiseen ja varustamiseen,
joihin mm. aiemmin mainitut Maakuntajoukot kuuluvat. Varusmieskoulutukseen tämä ei vaikuta. Porin Prikaati kouluttaa edelleen joukot ensisijaisesti valmiusprikaatin tarpeita varten, josta
ne iän myötä siirtyvät alueellisten joukkojen kokoonpanoihin.
Työsarkaa siis riittää. Varsinkin, kun rauhanturvaoperaatioiden vaihtohenkilöstön koulutuspaikaksi näyttää vakiintuvan Porin Prikaati ja uutena tehtävänä vuodesta 2006 alkaen on myös
Euroopan Unionin nopean toiminnan joukkojen suomalaisten
osien perustaminen, varustaminen ja koulutus.

Everstiluutnantti
Mauri Koskela
Päätoimittaja

3

Porin Prikaati pysyy maavoimien kehityksen kärkijoukossa

Kolme valmiusprikaatia
varustetaan tulivoimaisiksi
ja liukasliikkeisiksi

Tekstit: Jorma Pihlava
Kuvat: SA-kuva

Maavoimat läpikäy isoa
uudistusta. Sanapari
tuli ja liike, joka iskostuu jokaisen varusmiehen aivolohkoon heti
asepalveluksen alkuviikkoina, nousee uudistuksessa arvoon arvaamattomaan. Kun
puolustusvoimien virallisella kielellä todetaan,
että maavoimien varustamisen yhteydessä panostetaan iskuvoiman
ja operatiivisen käytettävyyden lisäämiseen,
voidaan sama todeta
selkokielellä, että tulivoimaa ja liikkuvuutta
parannetaan.
4

Maavoimien asema osana puolustusvoimia kohenee myös organisatorisesti,
kun siitä muodostetaan meri- ja ilmavoimien kaltainen itsenäisesti johdettu
puolustushaara. Maavoimien johtovastuu siirtyy 2008 Mikkeliin perustettavaan Maavoimien esikuntaan. Maavoimien komentaja saa johdettavakseen
neljä sotilaslääniä sekä puolustusvoimien materiaalilaitoksen, Utin Jääkärirykmentin ja Maasotakoulun.
- Tämä on erittäin positiivista kehitystä, maavoimapäällikkö, kenraalimajuri Olli-Matti Multamäki toteaa. Hän
uskoo keskittämisen yhden johdon alaisuuteen tuovan tehoa asioiden hoitoon.
Organisatorista muutosta edustavat
myös pian kymmenen vuotta kehitellyt
valmiusyhtymät, Porin Prikaati Säkylässä, Kainuun Prikaati Kajaanissa ja Karjalan Prikaati Valkealassa. Ne kouluttavat
ja varustavat omalle maanpuolustusalueelleen valmiusprikaatin. Maavoimapäällikkö Multamäellä on hyvä tuntuma
valmiusprikaateihin ajaltaan Porin Prikaatin komentajana 1997-2000.
Loppupuolellaan oleva kymmenvuotinen uudistusjakso nykyaikaistaa
maavoimien ajoneuvot ja aseistuksen.

Ajoneuvokalusto valikoituu toimintaympäristön mukaisesti: Porin Prikaati
liikkuu panssaroiduilla pyöräajoneuvoilla, Kainuun Prikaati telakuorma-autoilla
ja Karjalan Prikaati panssaroiduilla telaajoneuvoilla.
Porin Prikaati saa Pasi-kalustonsa jatkoksi 60 kotimaista AMV-ajoneuvoa.
Ensimmäiset tulevat koekäyttöön 2007.
Koulutuskäyttöön AMV:t päässevät seuraavana vuonna. Karjalan Prikaatin liikkuvuutta parantavat ruotsalaisvalmisteiset CV9030-rynnäkköpanssarivaunut.
Myös valmiusprikaatien johto tehdään liukasliikkeiseksi. Esikunnat ja
komentopaikat sekä viestijärjestelmien
keskeiset osat sijoitetaan panssaroituihin
esikunta- ja viestiajoneuvoihin.
Valmiusprikaatien tulivoima rakentuu kotimaiselle kenttätykistölle sekä
Amos-kranaatinheitinjärjestelmälle,
joka asennetaan Patrian AMV-kuljetusvaunun alustalle. Kenttäkokeisiin pian
tulevaa järjestelmää kehitellään Suomen
ja Ruotsin välisenä yhteistyönä. Puolustusvoimat hankkii yhteensä 24 Amosta,
jotka sijoitetaan Huovinrinteelle ja Vekaranjärvelle. Prikaatien tulivoimaa lisäävät myös Saksasta hankitut Leopardpanssarivaunut.

Maanpuolustuksen
terävin pää piti
näkemästään
Rovajärvellä

U

Maavoimien uudistamisessa ei Multamäen mukaan ole kysymys mistään
hevosvedosta polttomoottoreihin siirtymisen kaltaisesta mullistuksesta, vaan
normaalista toiminnasta, johon määrärahojen niukkuus tuo omat rajoituksensa.
- Rahaa on vähän eikä kaikkea kalustoa voi uusia kerralla. Kyse on tasapainon saavuttamisesta perusrakenteiden
kuten esikuntien, varuskuntien sekä koulutusjärjestelmän ja materiaalihankintojen välillä, hän selvittää.
- Tämä on puolustusvoimien normaalia toimintaa. Hankitaan uutta kalustoa
ja kehitellään sen vaatima koulutus ja
huolto.
Täysvarustettu valmiusprikaati on
5 600 sotilaan ja 900 ajoneuvon nyrkki, joka tarvittaessa liikahtaa vuorokauden aikana useita satoja kilometrejä. Siinä menossa perinteiset luottokulkupelit,
sukset ja polkupyörät, ovat epäkuranttia
tavaraa. Koulutuskäytössä nekin pysyvät.
- En oikein usko, että vihollinenkaan
menee metsään hiihtämään, maavoimapäällikkö Multamäki kuittaa suksien
väistyvän strategisen roolin.

udistuva maavoimat kirkasti
kilpeään kansainväliseen tyyliin järjestämällä 26. toukokuuta Rovajärvellä Army
Demo Day 2005 -tapahtuman esitelläkseen
suorituskykyään ja monipuolisuuttaan. Yli 500
kutsuvierasta napapiirin
kylmemmälle puolelle koonneen päivän huipennus oli toimintanäytös, jossa vihollista torjuttiin kaikin aselajein
koko kalustolla.
Maavoimat esittäytyikin Rovajärvellä näyttävästi. Päätavoite oli näyttää maavoimien suorituskyky – pelkistäen se, mitä viime vuosina uhratuilla
sadoilla miljoonilla euroilla on saatu
aikaan. Army Demo Day 2005:n kalustopainotteinen taistelunäytös sai ainakin maanpuolustuksemme terävimmän pään huokumaan tyytyväisyyttä.
– Vakuutuin siitä, että puolustusbudjetista on välttämätöntä irrottaa
kolmannes erilaisiin materiaalihankintoihin. Ja näytös osoitti, että oppi on
mennyt hyvin perille, puolustusministeri Seppo Kääriäinen (kesk) sanoi.
Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala kiitteli etenkin
varusmiesten toimintaa, vaikka vaatimattomuuttaan sanoikin tekevänsä sen
vain meriupseerin silmin.
– Hyvin johdettua ja kurinalaista
toimintaa. On turha puhua palkka-armeijan puolesta.
Kaskeala huomautti, että oleellinen osa maavoimien suorituskyvystä
jää tällaisessakin näytöksessä pimentoon, vaikka joukkojen toimintaa ohjaava käskytys välitettiinkin katsojien
korviin.
– Meillä on integroitu tiedustelu- ja
johtamisjärjestelmä, joka jää näkymättömiin, Kaskeala huomautti ja lisäsi,
että suomalainen Nato-yhteensopiva
johtamisjärjestelmä on jo kriisinhal-

lintaprikaatien käytössä Kosovossa ja
Bosniassa. Nokian kehittämä tekniikka
on tässä vahvasti mukana.
Maavoimapäällikkö, kenraalimajuri Olli-Matti Multamäki oli näytöksen
jälkeen paitsi tyytyväinen, myös silmin
nähden huojentunut.
– Hyvin koulutettuja varusmiehiä.
Havaitsin vaunuilta vain yhden ohilaukauksen. Viestiliikenne on joskus ollut
köykäistä, nyt se oli lyhyttä ja ytimekästä. Tietysti kaikkea voi aina parantaa, mutta mitään erityistä yksityiskohtaa en havainnut.
Amos-kranaatinheitinjärjestelmän
osuuden vaatimattomuuden kaikki
myönsivät, mutta se ei johtunut varusmiehistä eikä heidän koulutuksestaan.
Suomen ja Ruotsin yhteishanke on vielä kesken kehittelyn.
Amos-kranaatinheitinjärjestelmästä
kaavaillaan yhtä puolustusvoimien leipähammasta sekä kotimaisen puolustusvälineteollisuuden kultajyvää. Suomalais-ruotsalaisen Patria Hägglunds
-kehitystyön tulos oli mukana vasta prototyyppinä eikä sen tulivoimasta vielä saanut katsomossa täyttä käsitystä.
Sen paremmin tilaaja kuin valmistajakaan eivät silti olleet huolissaan
Amoksen tulevaisuudesta. Ensimmäinen kuljetuspanssarivaunun alustalle
asennettava Amos tulee puolustusvoimien kenttäkokeisiin ensi vuonna. Puolustusvoimat saa yhteensä 24 Amosta,
joista neljä ensi vuonna ja loput 2008–
2009. Ne sijoitetaan Porin Prikaatiin ja
Karjalan Prikaatiin.
– Projekti etenee suunnitelmien mukaan, vakuutti toimialajohtaja Jarmo
Puputti Patrialta.
Puputti odottaa Amoksesta menestystuotetta.
– Siitä tulee suorituskyvyltään ja
kaikilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen. Meidän yksikkömme tulevaisuus
rakentuu sen varaan, hän luotti.
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Maavoimiin
maakuntatoimistot ja
neljä huoltorykmenttiä
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

Puolustusvoimien lähivuosien rakennemuutoksen yksityiskohtainen suunnittelu on
alkanut. Uudistus tuo
mukanaan merkittäviä
muutoksia esikunta-,
varuskunta- ja varikkorakenteeseen. Samalla
vahvistetaan maavoimien asemaa kehittämällä siitä meri- ja ilmavoimien kaltainen
yhtenäisesti johdettu
puolustushaara.

HUOLLETTAVAA
RIITTÄÄ.
Puolustusvoimien kaluston korjaustoiminta ulkoistetaan lähivuosina.
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Pääesikuntaa uudistetaan siten, että
se keskittyy puolustusvoimien kokonaiskehittämiseen ja puolustushaarojen
yhteisoperaatioiden suunnitteluun. Henkilöstöä vähennetään lähes puolella. 200
- 250 tehtävää siirretään maavoimiin,
laitoksiin ja muualle puolustusvoimiin.
Pääesikunnan alaisuuteen perustetaan
uutena laitoksena Puolustusvoimien
Johtamisjärjestelmäkeskus, joka aloittaa
toimintansa vuoden 2007 alusta. Sotilastiedustelu suunnitellaan keskitettäväksi
yhteen laitokseen, johon liitetään muun
muassa pääesikunnan tutkintaorganisaatio ja mahdollisesti Topografikunta.

Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen asema puolustushallinnossa selvitetään vuoden 2006 aikana.
Puolustusvoimien Materiaalilaitos,
Utin Jääkärirykmentti ja Maasotakoulu siirretään Pääesikunnan alaisuudesta
maavoimien komentajan johtoon. Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus liitetään vuoden 2006 alusta
Maanpuolustuskorkeakouluun.
Aiempien päätösten mukaisesti pääesikunnan alaisuuteen tulevat Sotilaslääketieteen Keskus, Puolustusvoimien
Ruokahuollon Palvelukeskus ja Palkkahallinnon Palvelukeskus. Puolustusvoi-

mien Kansainväliselle Keskukselle tulee
uusia tehtäviä.

Maavoimien
asema vahvistuu
Maavoimien asema itsenäisenä puolustushaarana vahvistuu. Maavoimien
suunnittelusta ja perustamisesta vastaa
Itäisen Maanpuolustusalueen komentaja, kenraaliluutnantti Ari Puheloinen.
Työssä avustaa maanpuolustusalueen
esikunta ja erillinen suunnitteluhenkilöstö, noin 30 henkeä vuoden 2006 alusta.
Maavoimien johtaminen keskitetään Mikkeliin perustettavaan esikuntaan, jossa työskentelee vuoden 2008
alusta noin 250 henkeä. Maavoimien
komentaja johtaa neljää operatiivista sotilaslääniä sekä Puolustusvoimien
Materiaalilaitosta, Utin Jääkärirykmenttiä ja Maasotakoulua.
Maavoimien alueellisten esikuntien
määrää vähennetään noin puolella. Johtaminen selkeytyy ja se on perusrakenteeltaan mahdollisimman lähellä sodan
ajan järjestelmää. Uudistuksella turvataan myös puolustusvoimien palvelujen
alueellinen kattavuus ja yhteydet reserviin. Esikuntien rakenteen muutoksella on tarkoitus säästää vuosittain noin
kymmenen miljoonaa euroa vuosina
2008 - 2012.
Savon Prikaatin ja Helsingin Ilma-

Lähivuosina
puolustusvoimista
karsitaan 1 100 tehtävää. Toimenpiteillä
arvioidaan syntyvän
säästöä 30 miljoonaa
euroa vuodessa.
torjuntarykmentin lakkauttamisilla sekä
Kotkan Rannikkoalueen uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan yhteensä 10
miljoonan euron vuosittaisia säästöjä.
Tämä edellyttää tarpeettomista tiloista ja alueista luopumista sekä yhteensä
200 tehtävän lakkauttamista. Osa lakkautettavien joukko-osastojen tehtävistä kohdennetaan puolustusvoimien kehittämiseen.

Maakuntatoimistot
palvelevat
asevelvollisia
Puolustusvoimiin suunnitellaan perustettavaksi 16 maakuntatoimistoa,
joista yhdeksän toimisi joukko-osastojen yhteydessä. Maakuntatoimistojen
sijoituspaikoista päättää puolustusministeriö. Mikäli puolustusministeriö vahvistaa suunnitelmat, Satakunnan maakun-

tatoimisto sijoitetaan Porin Prikaatiin.
Maakuntatoimistot palvelevat asevelvollisuusasioissa, tukevat vapaaehtoista
maanpuolustuskoulutusta, valmistelevat
sodan ajan järjestelyjä sekä pitävät yhteyttä alueen reserviläisiin. Maakuntatoimistoissa työskentelee kymmenisen
henkeä alueesta ja tehtävistä riippuen.
Pääesikunnan tekemien alustavien
suunnitelmien mukaan Maakuntatoimisto perustettaisiin Jääkäriprikaatiin,
Kainuun Prikaatiin, Pohjois-Karjalan
Prikaatiin, Hämeen Rykmenttiin, Porin Prikaatiin, Panssariprikaatiin, Maasotakouluun, Reserviupseerikouluun ja
Kaartin Jääkärirykmenttiin.
Näiden lisäksi perustettaisiin seitsemän erillistä maakuntatoimistoa, jotka kuuluisivat sotilasläänien esikuntien
alaisuuteen. Etelä-Savon Maakuntatoimisto toimisi Maavoimien Esikunnassa, Keski-Suomen Maakuntatoimisto
Ilmasotakoulussa, Pirkanmaan Maakuntatoimisto Satakunnan Lennoston tai
Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen
Esikunnassa, Varsinais-Suomen Maakuntatoimisto Merivoimien Esikunnassa, Uudenmaan Maakuntatoimisto Uudenmaan Prikaatissa, Itä-Uudenmaan
Maakuntatoimisto Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Pohjois-Pohjanmaan
Maakuntatoimisto Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnassa.

ASIAT HALKI.
Puolustusvoimien palkatuille henkilöille on jaettu rakennemuutoksen päälinjaukset sisältävä opaskirjanen.
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Huoltorykmentit
toteuttavat alueellisen
huollon

APUA LÄHELTÄ.
Ajonevojen huolto- ja korjaustoiminta on paras suorittaa
lähellä käyttävää joukkoa.

M
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aavoimiin perustetaan Materiaalilaitoksen alaisuuteen hallintoyksiköiksi neljä huoltorykmenttiä.
Ne ovat alueellisen huollon ja materiaalitoimintojen toteuttajia. Rauhan aikana huoltorykmenttiin kuuluu esikunta ja
erikseen määritettäviä varikko-osastoja,
varastoja, korjaamoita sekä muita huollon yksiköitä. Huoltorykmenttien esikuntien sijoituspaikoista päätetään erikseen suunnittelun edetessä.
Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen rationalisointia jatketaan varikkotoimintoja supistamalla, materiaalivarastojen lukumäärää vähentämällä sekä
liittämällä sotilasläänien varasto-osastot
Materiaalilaitokseen.
Panssarivarikko ja Kuljetusvarikko
liitetään yhteen, samoin Ähtärin Aseva-

rikko, Parkanon Pioneerivarikko, Keuruun Pioneerivarikko ja Lääkintävarikko. Mahdollisesti myös Haapajärven
Asevarikko ja Koeampumalaitos liitetään tähän kokonaisuuteen. Lievestuoreen, Toivakan ja Kuopion Asevarikot
liitetään yhteen ja Lylyn Viestivarikko
liitetään Elektroniikkalaitokseen.
Varikot yhdistetään 1.1.2008 mennessä. Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen ja varastotoimintojen muutosten
tavoitteena on yhteensä 520 tehtävän
lakkauttaminen vuoteen 2010 mennessä.

Kunnostettavaa
riittää
Puolustusvoimien kunnossapidon kehittämistä selvittänyt AKKU-hanke on

jättänyt loppuraporttinsa. Selvitystyön
tuloksena hanke esittää, että kunnossapidon omaa toimintaa kehitetään perustuen tilaaja-tuottajamalliin ja neljään huoltorykmenttiin. Lisäksi hanke esittää, että
teollisuuden kanssa aloitetaan neuvottelut kaluston kunnossapidon täydestä
kumppanuudesta.
- Selvityksen perusteella osittainen
kumppanuus tulisi kalleimmaksi vaihtoehdoksi, sillä silloin jouduttaisiin ylläpitämään sekä puolustusvoimien että
kumppanin palveluverkkoa. Pelkästään oman toiminnan kehittäminen voisi myöhemmin vaatia osittaisen kumppanuuden järjestelyitä, mikä olisi myös
kalliimpi vaihtoehto. Täyden kumppanuuden vaihtoehdossa tulee kuitenkin
käydä perusteelliset neuvottelut, jotta
kumppanuuden todellisista kustannuksista saadaan varmuus, sanoo everstiluutnantti Timo Kakkola pääesikunnasta.
Kakkola haluaa rauhoitella joukkoosastojen henkilöstöä. Hänen mukaansa kalusto ei vähene ja kunnostettavaa
riittää.
- Esimerkiksi ajonevojen huoltoja korjaustoiminan tulee tapahtua lähellä käyttävään joukkoa. Kumppanuuden myötä asia voi merkitä sitä,
että työntekijän haalarin väri ja yrityslogo vaihtuvat, mutta työt jatkuvat.
Hanke esittää, että oman toiminnan kehittämisen lisäksi teollisuuskumppanin
kanssa aloitetaan neuvottelut täydestä
kumppanuudesta. Neuvottelujen perusteella tehdään päätös, aloitetaanko strateginen kumppanuus vai jatketaanko
oman toiminnan kehittämistä tuottamalla kunnossapidon palvelut omalla palveluverkolla.
- Oma kunnossapitotyö on ollut hyvää ja riippumatta tulevaisuuden toteutustavasta sen on säilyttävänä yhtä laadukkaana, Kakkola toteaa.
Loppuraportti on esitelty Pääesikunnan
päällikölle ja hankkeen jatkotyö toteutetaan osana puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistamista
maavoimien kehittämiseen liittyen.

Luonnollinen valinta
Pyhäjärven kirkkaat ja kalaisat vedet, ainutlaatuinen harjumaisema harvinaisine lajistoineen, alueen monipuolinen
yritysympäristö, osaamista ja työpaikkoja.
Hyvä paikka asua ja yrittää.

Säkylän kunta, Rantatie 268, 27800 Säkylä, Puh. 02- 83 281
www.sakyla.ﬁ
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Säkylä profiloituu
luontokuntana
Teksti ja kuvat: Matti Vihurila
Luontokuvat: Tuomo Hurme

NELJÄS LUONTOKIRJA.
Tuomo Hurmetta miellytti
Säkylän kunnalta saatu
toimeksianto.

Säkylä teki historiaa ja
kustansi ensimmäisenä
kuntana Suomessa alueensa luonnonrikkauksista kertovan kuvateoksen.
“Siian, sinisiiven ja
sirkkojen Säkylä” on
upea 130-sivuinen
luontokirja, jonka tekstin ja 118 valokuvan
yhdistelmä kertoo Säkylän osittain jopa
maailmanlaajuisestikin
ainutlaatuisista luontoharvinaisuuksista.
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AINUTLAATUINEN.
Harjusinisiipi elää Suomessa
vain Säkylänharjulla.

Kirja-projekti käynnistyi kunnansihteeri Teijo Mäenpään ideasta. Kunnanjohtaja Jari Rantala oli alusta alkaen
hankkeen takana ja luottamismiesjohtokin oli myötämielinen. Kirjasta otettiin
3 000 painos ja sen kokonaiskustannukset olivat noin 20 000 euroa.
- Alusta alkaen oli selvää, että kirja tulisi rakentumaan kahden ainutlaatuisen luontoelementin eli Pyhäjärven
ja Säkylänharjun ympärille. Emme lähteneet hakemaan 0-tulosta vaan laadukasta teosta, jota voidaan käyttää esim.
kunnan lahjaesineenä. Yllättävän mukavasti kirja on kuitenkin tehnyt kauppansa. Luontokuvat takaavat, että teos säilyy ajattomana, toisin kuin perinteiset
kuntia esittelevät kirjaset, kunnanjohtaja
Rantala kertoo.

Kirjoittaja löytyi
Eurasta
Kirjan käytännön toteuttaja löytyi
naapurikunnasta. Euran Honkilahdella asuva luonnonvalokuvaaja ja toimittaja Tuomo Hurme tarttui haasteeseen
kolmen aikaisemman tehdyn luontokirjan kokemuksella. Säkylänharjun erityistuntija ja luontoharrastaja, everstiluutnantti evp. Erkki Kallio osallistui
kirjantekoon 25 valokuvallaan. Pyhäjärviseudun suojelurahaston projektipäällikkö, FT Anne-Mari Ventelä on kirjoittanut järveä koskevan osuuden. Muu
teksti on Hurmeen käsialaa.
- Päällimmäisenä oli ajatus, että kerrankin luontokirjailijaa lähestytään valmiin aiheen kera. Se kertoo paljon
luonnon arvostuksesta, Tuomo Hurme
muistelee tuntemuksistaan saatuaan Säkylän kunnalta toimeksiannon kirjan tekemiseksi.
Hurmeen mukaan harvasta kunnasta
löytyy huomattavia luontokohteita siinä määrin kuin Säkylästä. Merkittävimmäksi kokonaisuudeksi hän nimeää Säkylänharjun ja sen maailmanlaajuisesti
harvinaiset lajit, ennen kaikkea ruususiipisirkan.
- Väittäisin, että ilman armeijan paikallaoloa ja toimintaa nämä harvinaisuudet eivät olisi säilyneet harjulla elinvoi-

maisina. Puolustusvoimien alueella ei
ole kaivettu kuten muualla harjualueella ja toisaalta luodit, kranaatit ja pienet
kulot ovat pitäneet yllä harvinaisille lajeille soveliasta elinympäristöä, Hurme
sanoo.
Kirja on myynnissä mm. Säkylän
kunnantoimistossa, Säkylän kirjakaupassa, Yläneen luontokabinetissa ja Turun Kansallisessa kirjakaupassa.

SUURHARVINAISUUS.
Ruususiipisirkka ampuma-alueen
sianpuolukkakasvustossa.

KUVAT KERTOVAT
LUONTOKUNNASTA. Kunnanjohtaja Jari Rantalan (vas.) mielestä Pyhäjärven Emäkarin järviruovikossa
istuskeleva viiksitimali kuvastaa hyvin
Säkylän monipuolista luontoa. Kunnansihteeri Teijo Mäenpäätä viehättää
Pyhäjärven kesäiset rantamaisemat.
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Killan jäsenmäärä
jatkaa yhä kasvua
Teksti ja kuvat: Kari Nummila

P
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orin Rykmentin - Porin Prikaatin killan aineellinen ja henkinen tila on tällä haavaa suorastaan hyvä.
- Jäsenmäärän kehitys on jokaisessa
yhdistyksessä erittäin hyvä mittari, joka
kertoo paljon yhdistyksen tilasta.
- Kiltamme jäsenmäärä on kasvanut
viitenä viimeisenä vuotena. Tämä on
hieno asia. Myös killan talous on hyvässä kunnossa. Killan valtuuskunnassakin
nämä myönteiset asiat on pantu merkille suurella tyydytyksellä, killan kevätkokouksessa puhetta johtanut killan valtuuskunnan puheenjohtaja, vuorineuvos
Simo Palokangas viestitti kokoukselle.
Jäsenmäärä on paisunut vuoden 2000
lukemasta 853 lukemaan 1 120 viime
vuoden loppuun mennessä. Kasvu näyttää jatkuvan edelleenkin.
Killan puheenjohtaja Jorma Koivis-

Pienoismallin
vaatima historiallisen taustatyön ja
varsinaisen suunnittelun eteen on
uurastanut valtavan määrän työtunteja Kari Savola
samoin kuin sen
rakentaja Erkki
Kaunisto.

to totesi killan 46. toimintavuoden olleen aika lailla perinteellinen.
Hän kiitteli killan alaosastoja, joihin
käytännön toiminta on painottunut.
- Alaosastot tekevät yhteistyötä myös
muiden kiltojen tai maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Tämä on tietysti hyvä asia.

Koivisto iloitsi myös siitä, että killan
Sotilaspoliisisuurhanke, Turun kasarmin pienoismalli
saattue
valmistuu hyvää vauhtia.
turvaasi
Projektin valmiusaste on jo yli 60
komentajan
prosenttia ja pienoismalli valmistuu
siirtymiset
ensi vuonna. Projektin erillisrahoitus on
myös kunnossa.

Pienoismallin vaatima historiallisen taustatyön ja varsinaisen suunnittelun eteen on uurastanut valtavan määrän
työtunteja Kari Savola samoin kuin sen
rakentaja Erkki Kaunisto.
Pienoismallin luonteva sijoituspaikka
on tietysti Porilaismuseo. Kokouksessa ehdotettiin myös Heikkilän kasarmin
mahdollista pienoismallia harkittavaksi.
Killan hallitus käsitteli asia alustavasti. Esille tuli mahdollisuus tehdä siitä virtuaalimalli, joka olisi varsinaista
pienoismallia paljon halvempi ratkaisu.
Porin Prikaatin ohella Heikkilässä ovat
majailleet pitkään muun muassa ilmatorjuntamiehet.
Killan valtuuskuntaan ei tehty yhtään
henkilövaihdosta. Killan hallituksen uudeksi jäseneksi tuli prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutantti Mauri Koskela, kun hänen edeltäjänsä Jari Kytölä
siirtyi Pääesikuntaan. Uusiksi varajäseniksi tulivat Juha Niinikoski Porista ja
Kari Nummila Loimaalta.
Killan vuosijuhlaa edelsi seppeleenlasku Porilaispatsaalla. Tilaisuutta juhlistamassa oli myös Porilaissoittokunta.
- Kilta vaalii historiaa ja kunnioittaa perinteitä sekä kantaa vastuuta tässä ajassa muun muassa järjestämällä eri
paikkakunnilla varusmiesinfoja tulevien
alokkaiden vanhemmille, Porin Prikaatin komentaja, eversti Markku Aherto
totesi juhlan avajaissanoissaan.
Aherton mukaan Suomen tulevaisuus
on turvattu, sillä nykypolvessa kyllä
riittää muun ohella myös sitä suomalaista maanpuolustustahtoa.
Aherto painotti myös kansainvälisen
toiminnan suurta merkitystä muun muassa reserviläistemme valmiuden ylläpitäjänä.

Porilaisillekin
laatta Heikkilän
kasarmiin

T

ämä laatta kertokoon nuoremmalle polvelle sen tosiasian, että
Porilaisetkin ovat olleet Turussa
yli 40 vuotta, Porin Prikaatin komentaja,
eversti Markku Aherto totesi kesäkuun
alussa puhuessaan prikaatin perinnejoukkojen laatan paljastustilaisuudessa
Turussa Heikkilän kasarmilla.
Porin Rykmentin-Porin Prikaatin killan ja Porin Prikaatin tukisäätiön tuella spektroliitistä valmistettu laatta kiinnitettiin kasarmin pääoven vasemmalle
puolelle.
Aherto muistutti läsnäolijoiden mieliin, kuinka ensi vuonna jo 380. vuosipäiväänsä viettävät porilaiset aloittivat
2. Pataljoonansa ja sen 40 kantahenkilöstöön kuuluvan sekä 350 varusmiehen voimin muuttonsa Turusta Säkylään
25.8. 1963. Prikaatin viimeiset osatkin
olivat Säkylässä jo 7.8. 1966.
- Muuttoa Säkylään on kuvattu joukko-osastomme merkittävämmäksi rauhanajan tapahtumaksi.
Kunniakkaat perinnejoukot olivat
Turussa Vapaussodan jälkeen vuodesta
1918 lähtien.
Ensin nimeltään Helsingin Rykmentti
ja sitten Porin Rykmentti aloitti Turussa

surkeissa oloissa. Hevosiakin jouduttiin
vuokraamaan ulos, kun niille ei riittänyt
rehua. Mutta porilaisuus velvoitti.
-Vaikeuksista huolimatta rykmentti
menestyi silloinkin koulutustarkastuksissa.
Joukko-osaston
300-vuotisjuhlallisuudet vietettiin niin komeasti, ettei nykyaika vedä niille vertaa; jumalanpalvelus, paraati, teatterinäytäntö,
juhlapäivällinen Hamburger Börsissä,
komppanioiden juhlailtamat, , kapitulanttiupseerien juhlailtamat sotilaskodissa ja upseeritanssiaiset upseerikasinolla.
- Olisi siinä mallia juhlimiseen tänäkin päivänä.
Sodan jälkeen Porilaiset jatkoivat niin
Heikkilässä kuin Turun kasarmilla ja olipa sijoitettu Ispoisten ampumaradalle.
Sodan kokeneiden miesten mielestä
kolhuja kokeneissa kasarmeissakin elo
oli erinomaista kenttäolosuhteisiin verrattuna.
Aherto viittaisi myös nykyhetkeen todeten, että Säkylässäkin on välillä ahdasta, mutta sieltä ei lähdetä minnekään,
vaan rakennetaan uusia tiloja ja hankitaan lisää harjoitusmaata.

Oikea painospiste
- Ei tarvitse ollenkaan murehtia sellaista, että kansainvälinen toiminta muka
heikentäisi päätehtäväämme, suomalaisen sotilaan kouluttamista Suomen
omiin tarpeisiin. Kansainvälinen toiminta vie vain pari prosenttia meidän rahoituksestamme. Meno on vain murto-osa
siitä hyödystä, jonka tämä työ antaa,
Aherto painotti.
Kari Savolan laajan juhlaesitelmän
aiheena oli Turun kasarmialue. Palaamme siihen seuraavassa numerossamme.
Juhlassa palkittiin killan ansiolipulla Leo Leino, killan ansioristillä karhun kera Jorma Koivisto ja Markku
Ruisla, kilta-ansioristillä Simo Kolkkala ja Usko Markkola sekä kiltakilvellä Heikki Nohkola. Sotilaskotiyhdistys
sai lahjoituksena Antero Miettisen kirjasarjan.

PORILAISTEN OMA KILPI. Killan valtuuskunnan puheenjohtaja, vuorineuvos
Simo Palokangas (vas.), eversti Markku Aherto sekä killan hallituksen ja Turun
paikallisosaston jäseniä oli läsnä laatan kiinnitystilaisuudessa.

13

Porin Prikaatin tulo Säkylään oli pienestä kiinni:

Pentti Perttuli ei
ota kunniaa itselleen
Teksti ja kuva: Asko Tanhuanpää

RUKAJÄRVEN TIEN LUUTNANTTI.
89-vuotias maanviljelysneuvos Pentti
Perttuli sanoo olevansa elämänsä jotoksen viimeisellä taipaleella.

Aimo annos onnea
mukana
Mutta oli Porin Prikaatin Säkylään
saamisessa mukana aimo annos onneakin.
– Säkylän onni oli, että Köyliön varavankilasta karanneen vangin nuotiosta
riistäytynyt tuli oli tuhonnut satoja hehtaareja metsää Porsaanharjun maastossa.
1950-luvun puolivälissä alue oli vielä
yhtä mustaa paloaukeaa, muistaa Perttuli.
Tuo näky aukeni Säkylässä 17.8.1959
vierailleen ministeri- ja asiantuntijaryhmän eteen. Maanviljelysneuvos Perttulin mukaan pääministeri V.J. Sukselaisen johtama delegaatio katseli näkymää
syvän hiljaisuuden vallitessa.
– Mitä ilmeisimmin siinä ajateltiin,
että tulipalon jäljiltä täysin arvottomaksi
muuttunut alue olisi mitä sopivin armeijan harjoituspaikaksi, hän miettii.
Pääministeri Sukselaisen ryhmän vierailu oli alkanut kaikkea muuta kuin hyvissä merkeissä. Pentti Perttuli sanoo lähes puoli vuosisataa myöhemmin, että
osa herroista oli jo ennen saapumistaan
tehnyt periaatepäätöksen uuden varuskunnan rakentamisesta Yläneen Raasiin.

K
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unnian mies. Edellä oleva luonnehdinta on totuttu liittämään
säkyläläiseen Pentti Perttuliin,
sotasankariin ja Lännen Tehtaiden pitkäaikaiseen toimitusjohtajaan.
89-vuotias maanviljelysneuvos on
kunnian mies siinäkin mielessä, ettei hän
suostu ottamaan muille kuuluvaa kunniaa Porin Prikaatin saamisesta Säkylään
yksin itselleen. Ei vaikka sitä varsin
yleisesti ollaan edelleenkin hänelle tyrkyttämässä.
– En ole koskaan ottanut asiaa niin,

että minulla olisi siinä mitään hirveitä
ansioita. Kunnia kuuluu sekä rohkealle,
henkilökohtaiseen riskinottoon valmiille
kunnanjohdolle että paikallisille maanomistajille. Porin Prikaati saatiin tänne
ennen kaikkea yhteistyön ansiosta, Perttuli näkee.
– Vastaava näyte yhteistyöstä samoin
kuin kunnan kyvystä täyttää lupauksensa oli saatu jo muutama vuosi aikaisemmin, kun Säkylä voitti Lännen Tehtaiden
sijoituspaikasta käydyn kilpailun, hän
jatkaa.

Päätös Yläneen
hyväksi kaatui
Säkylän ja Yläneen kanssa Porin Prikaatin paikasta kilpailivat myös Köyliö
ja Kankaanpää. Uutta paikkaa etsittiin,
kun perinteikkään joukko-osaston tilat
Turussa olivat osoittautuneet paitsi vanhanaikaisiksi myös ahtaiksi.
– Puolustusministeri Lars Björkenheim oli jo kerran ehtinyt päättää asian
Yläneen hyväksi, mutta kankaanpääläisen kansanedustajan Arvo Sävelän tekemä välikysymys palautti ratkaisun
eduskunnalle, Perttuli tietää.

Maanviljelysneuvoksen mukaan käytännön ratkaisu tapahtui kuitenkin jo Säkylässä. Paikka oli niinkin eksoottinen
kuin Lännen Tehtaiden rantasaunalta Pyhäjärvelle johtaneen polun varressa kasvaneen lepän alusta.
– Minä tulin jälkeenpäin vakuuttuneeksi siitä, että pääministeri Sukselaisen johtama alastomien miesten ryhmä
teki päätöksen juuri siinä paikassa, Perttuli sanoo.
– Seuraavalla viikolla kuultiin sitten
Helsingistä, että Säkylä oli virallisestikin valittu Porin Prikaatin sijaintipaikaksi, hän jatkaa.

Tulevaisuuden
kulkupeli - vetyauto?
Teksti: Matti Vihurila
Kuva: Marko Rajala

Kyltti kertoo tapahtuneesta
Kyseisen lepän juureen kiinnitettiin elokuussa 1969 pronssinen muistolaatta kertomaan historiallisesta tapahtumasta. Ensimmäiset rakentajat olivat
tulleet Huovinrinteelle lokakuussa 1959
ja muutto Turusta Säkylään toteutettiin
1963.
– Olen ylpeä siitä, että sain omalta
osaltani olla mukana auttamassa Säkylän kuntaa kehittymään. Jos Porin Prikaatia ja sitä ennen jo Lännen Tehtaita ei
oltaisi saatu tänne, niin kunta olisi aika
lailla kuihtuva paikka. Asukkaitakaan
tuskin olisi muutamaa tuhatta enempää,
Pentti Perttuli miettii.

Rukajärven tien
sankariluutnantti
Maanviljelysneuvos Perttuli tuli Suomen kansan tietoisuuteen, kun kirjailija
Antti Tuurin jatkosotaromaani “Elämä
isänmaalle” julkaistiin. Kirjan pohjana
olivat nimenomaan Perttulin muistot sodan tapahtumista.
Sittemmin kirjasta tehtiin myös huippusuosittu elokuvaversio “Rukajärven
tie”, jossa nuorta luutnantti Perttulia
esitti näyttelijä Peter Franzen.

O

sana kestävää kehitystä tulevaisuuden energiaratkaisut
ovat keskeisellä sijalla. Yhtenä
energiavaihtoehtona fossiilisten energialähteiden ehtyessä on uusiutuvalla energialla tuotettu vety. Suomessa vetytalouden kehittäjänä toimii ulvilalainen Oy
EL 3 Ltd. Porin Prikaatin taisteluampuma-alueella suoritettiin vetyauton kehitystyöhön liittyviä testejä toukukuun
puolivälissä. Toimitusjohtaja Arto Salosen johtamissa kokeissa testattiin mm.
vedyn räjähdysherkkyyttä ja -voimaa.
- Maailmassa on koekäytössä tällä
hetkellä noin 400 vetyautoa. Arvioni on,

että lähimmän 10 vuoden kuluessa niitä
on jo miljoonia. Kaikki riippuu öljystä ja
ennen kaikkea sen hinnannoususta, kertoo Oy EL 3 Ltd:n toimitusjohtaja Salonen.
Yhdessä kokeista vanhaan Opel Kadettiin johdettiin 400 litraa vetyä, joka
sytytettiin sähkönallilla. Seurauksena oli
auton korin lähes totaalinen tuhoutuminen.
- Tulevaisuuden vetyauton ohjaamossa on oltava vedyntunnistimet. Samoin
ohjaamon tuuletuksen on oltava tehokas,
tuumaili Arto Salonen kokeen jälkeen.

LOIMAAN SEUTUKUNNAN

KEHITTÄMISKESKUS

YRITYSNEUVONTAA
TIETOPALVELUT

Matkailupalvelut

Puh. (02) 761 1282

Puh.suora (02) 761 1286

Kauppalankatu 2 A, 32200 LOIMAA

www.loimaanseutu.fi • www.vihreakolmio.com
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Viikon varoitusajalla
Sudaniin

Teksti ja kuvat:
Sami Silmu

O
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lin maaliskuun viimeisenä päivänä sota- ja ampumaharjoituksen maastontiedustelussa
Rovajärvellä, kun matkapuhelimeni soi.
- Koskelan Mauri täällä terve. Missä
olet?
- Herra everstiluutnantti, olen Ruokovaarassa maastontiedustelussa.
- No niin, nyt sinun pitää tulla tänne
mahdollisimman nopeasti. Lähdet viikon
päästä, 7.4. Sudaniin. Järjestä asiat niin,
että pääset heti hoitamaan tehtävienvaihtoon liittyvät kuviot ja oman lähtösi valmistelut. Päätä itse, tuletko sieltä junalla
vai lentokoneella. Ilmoita minulle, milloin olet Säkylässä. Terve!
YK:n turvallisuusneuvoston maaliskuun lopulla tekemän päätöslauselman
mukaisesti UNMIS-operaation (United
Nations Mission in Sudan) sotilasorganisaation tehtävänä on toteuttaa YK:n
peruskirjan 6. luvun mukainen ”perinteinen” rauhanturvaoperaatio. UNMIS
valvoo yli 20 vuotta kestäneen sisällissodan päättänyttä Etelä-Sudanin tulitaukosopimusta, Afrikan Unionin (AU)

johtaessa Darfurin rauhanturvaoperaatioita Länsi-Sudanissa. UNMIS-operaatioon osallistuu tällä hetkellä kolme suomalaista upseeria, jotka ovat osa YK:n
valmiusprikaatia SHIRBRIG’iä (Stand
By High Readiness Brigade). SHIRBRIGin esikunnan 56 upseerista muodostettiin Sudanin operaation esikunnan ydin.

Suomalaiset ensimmäisenä toimialueella
SHIRBRIGn lähtövalmiutta Sudanoperaatioon tehostettiin viime keväästä
lähtien. Suomalaisen henkilöstön lähtövalmius kansallisten järjestelyjen puolesta kohotettiin muutamaan päivään.
Kiitos Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen suunnitelmallisen ja tehokkaan toiminnan, me suomalaiset
saavuimme ensimmäisinä UNMIS-operaation sotilaina Sudanin pääkaupungin
Khartoumin lentokentälle 7. huhtikuuta
klo 18.40, 14 päivää mandaatin hyväksymisen jälkeen. UNMIS:n operaatiopäällikkö, intialainen eversti Vikram Ta-

neja oli meitä vastassa. Vastaanotto oli
diplomaattitasoa: tulli- ja muut muodollisuudet hoidettiin tavattoman nopeasti
ja miellyttävästi. Sudanissa oli tuolloin
UNAMIS:n (United Nations Advanced
Mission in Sudan) esikunnan noin 20
upseeria. Muut SHIRBRIG-maiden sotilaat saapuivat alueelle huomattavasti
meitä verkkaisempaan tahtiin. Kesäkuun
puolivälissä osa esikunnan avainhenkilöstöstä puuttui edelleen.
Saapumista seuraavat päivät kuluivat
toiminnan perusedellytysten luomiseen
ja koulutukseen. Henkilökortin, viestivälineiden, tietojärjestelmien käyttäjäoikeuksien ja muiden välttämättömyyksien hankkimiseksi täytettiin melkoinen
määrä erilaisia lomakkeita ja tutustuttiin
yksityiskohtaisesti hallintojärjestelmään.
Kolmen päivän perehdyttämiskoulutus
alueella antoi kattavan yleiskuvan operaation toiminnasta, paikallisista olosuhteista ja Sudanin kulttuurista.
Toimin tilannepäivystäjänä operaation tilannekeskuksessa JMOC’issa (Joint

UNMIS-operaatio
- käynnistyi 24.3.2005 YK:n turvallisuusneuvoston päätöksellä 1590
- suunniteltu vahvuus 10 000 sotilasta,
sisältäen 750 sotilastarkkailijaa
- operaatin johtaja ja YK:n pääsihteerin
erityisedustaja Jan Pronk (Hollanti)
- sotilaallisen komponentin komentaja
(Force Commander) kenraalimajuri Fazle Alahi Akbar (Bangladesh)
- vastuualue jaettu seitsemään sektoriin,
joiden vahvuus 500 - 1 500 sotilasta
- esikunta sijaitsee Sudanin pääkaupungissa Khartoumissa
- joukkoja asettavat Intia, Pakistan,
Banglahesh, Kenia, Kiina, Egypti, Zambia, Nepal, Venäjä ja Intia
- sotilastarkkailijat edustavat noin 40
kansallisuutta

Sudan
- Afrikan suurin valtio, pinta-ala yli 2,5
milj km2
- runsaat 40 milj. asukasta
- itsenäistyi v.1956
- 1980-luvun alun jälkeen sota ja sen
seurannaiset aiheuttaneet yli 2 miljoonan ihmisen kuoleman ja pakottaneet yli
4 miljoonaa pakolaisiksi
- käyttää julkisia varoja asevoimiinsa
viisinkertaisesti terveydenhuoltoon verrattuna

Mission Operation Center). Muut kaksi suomalaista työskentelevät huollon
organisaatiossa pioneerialan tehtävissä
sekä operatiivisen alan suunnittelupuolella. JMOC vastaa operaation sotilaskomentajan tilannekuvan ylläpitämisestä
sekä komentajan käskyjen välittämisestä sotilaallisessa johtamisprosessissa.
Työ tilannekeskuksessa on ollut mielenkiintoista, haastavaa ja itsenäistä. Ensimmäisenä alueelle saapuneena tilannepäivystäjänä aloitin tilannekeskuksen
rakentamisen hankkimalla juuri valmistuneeseen konttirakennukseemme pöydät. YK-organisaatiossa se vaati lukemattomia anomuksia ja allekirjoituksia.
Muutamaan otteeseen sotamies Rahikaisen repliikki ”Tuntemattomasta sotilaasta” pelasti hankintamatkalla olleen
suomalaisen: ”Siel ol kotkylän poikia
tienvarressa, eihän se varastamista ole
kun pyytämättä antoivat”.

Haasteina vaikeat
olosuhteet ja pitkät
välimatkat
Tilannekeskuksen operatiivinen toiminta alkoi huhtikuun lopulla. Kirjasin
sotapäiväkirjaan seuraavaa: ”UNMIS:n
JMOC aloitti ympärivuorokautisen toiminnan maanantaina 25. huhtikuuta. Ensimmäisen yövuoron sai kunnian hoitaa
DO Ops 1, kapteeni Sami Silmu. Vuoron
aikana ei ollut tapahtumia. Olisikin ollut hieman merkillistä, jos jotain olisi ilmaantunut, sillä alueella ei ole joukkoja,
mitään viestiperusteita ei ole ja JMOC:
n toiminnasta ei ole tiedotettu kenellekään. Puhelinkin lakkasi toimimasta.”
Kesäkuun puoliväliin tultaessa operaation tilannekeskus on pystynyt pitämään
päänsä pinnalla ja pystynee jatkossakin
vastaamaan lisääntyvän tiedonhallinnan vaatimuksiin. Kolmas tilannepäivystäjä saapui alueelle kesäkuun alkupuolella helpottaen olennaisesti töiden
järjestämistä. Tämä mahdollisti myös
omakohtaisten kokemusten hankkimi-

sen sektoreiden joukkojen tilanteesta ja
toiminnasta. Operaatiopäällikön vaatimus on, että kaikilla hänen alaisillaan
on kokemusta ja näkemystä joukkojen
toiminnasta ja sektoreiden olosuhteista. Omat kokemukseni rajoittuvat toistaiseksi kolmeen sektoriin. Operaation
vastuualueen kaukaisimmassa osassa,
Jubassa Sektori 1:ssä lähellä Ugandan
rajaa olen kuitenkin jo käynyt. Operaation kiihdyttäessä vauhtiaan odotettavissa
on entistä haastavampia tehtäviä.
Maasto, olosuhteet ja välimatkat aiheuttavat suuria haasteita ryhmittyville joukoille. Pääosa niistä siirretäänkin
toimialueelleen lentokuljetuksin. Paikallinen tieverkosto ei alun perin eikä
varsinkaan 6 - 9 kuukautta kestävän sadekauden aikana tue organisaation kuljetustarpeita. 100 kilometrin matkaan
saattaa kulua helposti yli 12 tuntia, jopa
vuorokausia. Juna- tai vesitieverkostoja
ei ole käytettävissä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan joukkojen tavoitevahvuus kesäkuun lopussa oli noin 4 000
sotilasta, mutta muun muassa edellä
mainituista seikoista johtuen vahvuus
oli noin 800.
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ILOISINA MAAILMALLE.
Viestirykmentissä palvelevan sotilaspastori Markus Korpelan ja
Karjalan Prikaatin insinööriluutnantti Hanna Tammen ilmeet kertovat enemmän kuin tuhat asanaa
eli ensimmäiselle ulkomaankomennukselleen lähtevää kaksikkoa ei
ennakkoon ainakaan pelottanut.
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Rauhanturvaoperaatioiden koulutuksen painopiste
on siirtynyt Porin Prikaatiin

Säkylästä hyvät
eväät Bosniaan
Teksti ja kuvat: Asko Tanhuanpää

Suomalaisten rauhanturvaoperaatioiden
koulutuksen painopiste
on siirtynyt Kankaanpään Niinisalossa toimivasta Puolustusvoimain Kansainvälisestä
Keskuksesta vahvasti Porin Prikaatiin Säkylän Huovinrinteelle.
Alkuun vain uudet joukot perustanut PorPr
huolehtii nykyisin myös
maailmalle lähtevien
vaihtorotaatioiden käytännön koulutuksesta.

KAASUA.
Porin Prikaatin
rotaatioupseeri,
kapteeni Jyrki Kuusrainen opastaa ensimmäiselle missiolleen
lähtevää Hanna Tammea “nassen” eli
nykyaikaisen
suojanaamarin
käytössä.

Menneen kevään aikana Huovinrinteellä koulutettiin rauhanturvaajia sekä
Kosovoon että Bosnia-Hertsegovinaan
kesäkuun alussa. Bosniassa käynnissä
olevaan EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaatioon EUFOR:iin osallistuu tällä
hetkellä noin 200 suomalaista. Kosovon
Nato-johtoisessa
KFOR-operaatiossa
suomalaisia on vastaavasti noin 520.
- Koulutuksessa lähdetään liikkeelle täysin perusasioista eli kohdemaan
uskonnosta, kulttuurista ja historiasta.
Varsinaisessa rastikoulutuksessa perehdytään sitten mm. ensiapuun, aseisiin,
viestivälineisiin, suojeluvälineisiin ja räjähteisiin, koulutusupseeri Jyrki Kuusrainen tiivistää.
Kapteeni Kuusrainen palveli itse Kosovossa Keskisen Monikansallisen Prikaatin esikunnassa vuosina 2003–2004
samoin kuin rotaatiokoulutuksen huollosta vastaava kapteeni Pasi Sunila.

Koulutusta johtavan everstiluutnantti Janne Oksasen viimeisin rauhanturvakokemus on puolestaan peräisin Eritreasta.
- Valtaosa koulutuksesta pystytään
järjestämään omasta takaa, mutta mukana on runsaasti myös ulkopuolisia opettajia, joista osaa tulee tänne toimialueelta asti, Kuusrainen korostaa.
- Täältä saa sen verran kattavat perusvalmiudet, että Bosniaan uskaltaa lähteä
luottavaisin mielin, ensimmäiselle missiolleen valmistautunut insinööriluutnantti Hanna Tammi selvitti.
- Ei ainakaan pelota yhtään, Karjalan
Prikaatissa työskentelevä Tammi kuittasi kysymyksen mahdollisesti edessä
olevista uhkatekijöistä. Tämän lehden
ilmestyessä Tammi kumppaneineen on
jo ehtinyt palvella Bosniassa reilun kuukauden.
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Yleisurheilun MM-kisat ovat Ilkka
Kanervan elämän suurin savotta

Urheilujohtajaksi
jo armeija-aikana

E

duskunnan toinen varapuhenmies Ilkka Kanerva sanoo olevansa elämänsä suurimman yksittäisen savotan edessä. Kysymys ei ole
kuitenkaan Kanervan ammatista eli politiikasta, vaan hänen harrastuksestaan urheilusta.
– MM-kisat ovat huikea juttu. Ne
teettävät aivan mielettömästi töitä, kisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
tiivistää.
Nyt 57-vuotias Kanerva on urheilujohtajana lähes yhtä kokenut kuin poliitikkonakin. Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja toimii maansa edustajana
myös Kansainvälisen Yleisurheiluliiton
IAAF:n hallituksessa.
Mutta harvemmat tietävät, että Ilkka

LÄNSI-SUOMEN HELMI.
Ilkka Kanervan mielestä Porin
Prikaati on yksi Länsi-Suomen
helmistä, joka on ollut henkinen tukipilari valtavalle joukolle.
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Kanervasta kasvoi urheilujohtaja jo armeija-aikanaan.
– Sain kunnian toimia urheiluministerinä Kauko Juhantalon johtamassa
RUK:n kurssin 130 hallituksessa. Me
järjestimme tasan 130 urheilu- ja liikuntatapahtumaa, mikä tekee siitä ehkä
kaikkien aikojen aktiivisimman kurssin,
Kanerva muistaa

Urheilun kannalta
erinomainen paikka
Urheilu oli perimmäinen syy myös
siihen, että Lokalahdelta kotoisin oleva Kanerva hakeutui varusmiespalvelukseen nimenomaan Porin Prikaatiin.
Tuolloin elettiin vuotta 1968.

Teksti ja kuva:
Asko Tanhuanpää

– Urheilin siihen aikaan aktiivisesti
ja harkitsin hetken jopa vähän aikaisemmin Santahaminaan perustettuun urheilukomppaniaan pyrkimistä. Porin Prikaati vei kuitenkin voiton, enkä ole sitä
missään vaiheessa katunut.
– Prikaati ja Huovinrinne osoittautuivat varsin pian urheilijan kannalta
vähintään yhtä hyviksi paikoiksi kuin
urheilukomppania ja Santahamina. Huovinrinteellä annettiin tilaa myös yksilölliselle valmennukselle, vakuuttaa Kanerva.
Vuodesta 1975 yhtäjaksoisesti eduskunnassa Kokoomuksen mandaatilla istunut Ilkka Kanerva sanoo seuranneensa Porin Prikaatin toimintaa aktiivisesti
myös oman varusmiesaikansa jälkeen,

eikä käsitys vahvasti urheiluun panostavasta joukko-osastosta ole muuttunut.
– Urheilua pidetään edelleen arvossa
ja siihen satsataan. Niin satakuntalaisen
kuin varsinaissuomalaistenkin nuorten
urheilijoiden kannalta on ensiarvoisen
tärkeä asia, että läheltä löytyy tällainen
mahdollisuus.

Eilu kouluttaja vailla
vertaa
Reservin kapteeni Ilkka Kanerva puhuu puolustusvoimista ja erityisesti Porin Prikaatista lämmöllä. Hänen mukaansa oma varusmiesaika antoi hyvät
eväät koko myöhemmälle elämälle.
– Johtajakouluna puolustusvoimat hakee vartaistaan. Parempaa ja tehokkaampaa koulua olisi vaikea edes kuvitella.
– Itse koin saaneeni parhaan palautteen palatessani RUK:sta takaisin perusyksikköön. Vanhojen AUK-kavereiden
positiivinen suhtautuminen viimeistään
sai uskomaan, että Haminassa oli tehty
hyvää työtä, Kanerva naurahtaa.
Omista kouluttajistaan Kanerva nostaa ylitse muiden 1960-luvun lopussa

luutnanttina Porin Prikaatissa palvelleen
joukkueenjohtajansa Kalevi Eilun.
– Hän oli paras mahdollinen kouluttaja.
– Positiivisella tavalla mieleeni ovat
jääneet myös tiukka, mutta asiallinen
luutnantti Juusti ja silloin jo idolin asemassa ollut Heikki Ikola. Ja kyllä Pekka Kinkkukin sietää tulla mainituksi,
miettii Kanerva.
Oman aikansa prikaatinkomentajan
Erkki Setälän Ilkka Kanerva sanoo tavanneensa sittemmin useaan otteeseen.
– Setälään suhtauduttiin varusmiesten
keskuudessa pelonsekaisin tuntein, mutta siviilissä olen saanut tuntea hänet yhteiskunnallisesti valistuneena, avoimena ja hienona miehenä. Lukuisat ovat ne
keskustelut, jotka olemme käyneet yhdessä. Niin maailma muuttuu.

Puheenjohtajan
nostalgiamatka
Poliitikkona Ilkka Kanerva on saanut
kokea sellaisenkin kunnian kuin eduskunnan puolustusvaliokunnan tuomisen
omaan varusmiesaikaiseen joukko-osas-

Huiput juhlaottelussa
Kustavissa
T
oukokuussa Kustavissa käytiin 40vuotisjuhlaottelu Länsi-Suomen merivartioston ja Porin Prikaatin ampujien
välillä. Kustavin pienelle ampumaradalle oli kokoontunut maamme ampumaurheilun kirkkaimpia tähtiä vuosikymmenten saatosta aivan tähän päivään asti.
Radalla nähtiin useita maailmanmestareita, olympiaedustajia ja lukuisa määrä suomen mestareita, jotka ovat vuosien
varrella hioneet taitojaan Kustavin ampumaradalla.
Tiukassa kilpailussa saatiin huomata,
että tukan harmaantumisesta huolimatta
vanhojen mestarien ampumataito on tallella. Korkeimmalle ”kallionnyppylälle”
nousivat kisan jälkeen pistooliammunnan maailmanmestari Seppo Mäkinen
ja ampumahiihdosta vastaavan tittelin
omaava Heikki Ikola.
Länsi-Suomen Merivartioston ja Porin Prikaatin ystävyysottelun merkitys
valmentautumiseen on ollut aina suuri.
Kumpikin joukko halusi menestyä Puolustusvoimien mestaruuskilpailuissa.
- Kaukokatseisesti haluttiin luoda
olosuhteet, jossa ampujat ja ampumahiihtäjät voivat saavuttaa parempia tuloksia. Porin Prikaatissa, Säkylänharjul-

toon.
– Ensimmäinen vierailu oli minulle
kieltämättä todellinen nostalgiamatka,
vuosina 1999–2003 puolustusvaliokunnan puheenjohtajana toiminut Kanerva
paljastaa.
– Olen ylpeä siitä, että olen saanut
olla omalta osaltani auttamassa Porin
Prikaatia sen kehityksessä yhdeksi koko
puolustusvoimiemme vahvimmista peruselementeistä. Prikaatilla on vahva
strateginen rooli Suomen puolustuksen
kehitystyössä. Sitä roolia pystyin varmasti valiokunnan puheenjohtajana vaalimaan ja peräänkatsomaan, hän jatkaa.

Yksi läntisen Suomen
helmistä
Ilkka Kanerva vertaa Porin Prikaatia
alueellisena toimijana jopa kotikaupunkinsa Turun ylpeyteen Turun Yliopistoon.
– Porin Prikaatin merkitys VarsinaisSuomelle ja Satakunnalle on yhtä merkittävä kuin yliopiston. Prikaati on yksi
Länsi-Suomen helmistä, se on ollut hyvä
henkinen tukipilari valtavalle joukolle,
tiivistää Kanerva.
Teksti: Samuli Vahteristo
Kuva: Helena Juppala

VIELÄ VIREESSÄ. Ampumahiihdon maailmanmestari
Heikki Ikolan sihti on yhä kohdallaan.
la olivat hyvät hiihto-olosuhteet. Meillä
täällä Kustavissa pieni, mutta toimiva
ampumarata, jossa aikaa ei tärväytynyt
turhiin siirtymisiin. Majoitus ja ruokailutilat, kun ovat 300 metrin ampumapaikan seinän takana, kertoo Mauri Röppänen moninkertainen suomenmestari
ja kahden lajin olympiaedustaja.
Röppäsen mukaan valmennustietoa,
henkilökohtaisia kokemuksia ja kokeilujen tuloksia vaihdettiin veljellisesti ja
se nosti kummankin joukkueen ampujien tasoa.

Varusmiesampujille Kustavin leiri ja
ystävyysottelu on tuonut kokemusta erilaisesta radasta sekä antanut kilpatuntumaa.
- Leirin aikana he ovat huomanneet
mestarimiesten otteista, että kymppejä voi paukutella peräkkäin. Ei kannata
tyytyä yhdeksikköihin. Monet Kustavissa taitojaan hioneet varusmiesampujat
ovatkin menestyneet hienosti Puolustusvoimien mestaruuskilpailuissa, kertoo
Puolustusvoimien kivääriampujien Bvalmentaja Matti Viljakainen.
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EVAKOSSA. Vanhaan autohalliin
kunnostetussa tilapäisessä muonituskeskuksessa (muke) on 450
asiakaspaikkaa. Tilapäisjärjestelyt
eivät vaikuta ruoan laatuun, muken väki vakuuttaa.

Entisessä autohallissa syödään hyvin ja sivistyneesti

Muke evakkoon
1,5 vuodeksi
Teksti: Matti Vihurila
Kuva: Marko Rajala ja Samuli Vahteristo
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Vanhan autohallin muuntaminen
muonituskeskukseksi maksoi 750 000
euroa. Tilojen pinnoitukset, ilmastointi
ja viemäröinti on uusittu, jotta ne täyttävät elintarvikehygienialle asetetut vaatimukset. Ruoanvalmistuskoneiden jalaitteiden siirron ja asennuksen ajan,
noin kuusi viikkoa, ruoka valmistettiin
kenttäkeittiöillä, mutta silloinkin varusmiehet ruokailivat vanhan muonituskeskuksen sisätiloissa. Siirtyminen tilapäisiin tiloihin sai myös erilaiset huhut
liikkeelle. Villeimmän mukaan Huovinrinteellä syötäisiin seuraavat puolitoista
vuotta pelkästään pakeista.
- Ruoka tulee säilymään yhtä tasokkaana kuin tähänkin asti eikä maastoruokailujen määrä lisäänny tavanomaisesta, ravitsemispäällikkö Tarja
Kalliola toteaa.
Asiakaspaikkojen määrä on entinen
eli 450. Muutosta vanhaan on se, että jakolinjoja on aikaisemman kuuden sijasta neljä ja astianpalautuslinjojen määrä
on puolittunut yhteen.
- Jatkossa jälkiruoat tulevat olemaan
kappaletavaraa tai ne nautitaan kertakäyttöastioista, jotta tiskaustarve vähenee, Kalliola kertoo.
Kylmäsäilytystilat ja henkilökunnan sosiaalitilat on sijoitettu kontteihin, jotka on integroitu rakennuksen
yhteyteen. Pienentyneet säilytystilat li-

Kauan odotettu Porin
Prikaatin muonituskeskuksen perusparannus
ja laajennus käynnistyi alkukesästä. Yli 40
vuotta vanhasta muonituskeskuksesta jää jäljelle vain tukipilarit ja
kuoret, kaikki muu on
uutta. Laajennusosa on
kooltaan noin 800 neliötä. Hankkeen kustannusarvio on 7 miljoonaa
euroa, mihin ei vielä sisälly laite- ja kalustekuluja. Valmista pitäisi
olla helmikuussa 2007.
säävät viikoittaiset tavantoimitukset viiteen. Varuskunnan palkatun henkilöstön
työpaikkaruokailu siirtyy remontin ajaksi varuskuntakerhon tiloihin, missä on
tarjolla muonituskeskuksen valmistamaa
ruokaa kuten ennenkin.

”Ei tällaista ennen ole
koettu”
Muonituskeskuksessa yli 30 vuotta
työskennelleen kokki Marjo Nakkilan
mukaan siirtovaihe on ollut raskas. Väistötilojen rajallisuus on pakottanut miettimään, mitä tavaroita milloinkin otetaan
mukaan. Laiteasennusten viivästyminen
ja pikkuviat ovat hankaloittaneet uusien
tilojen käyttöönottoa.
- Tilanne on todella meille kaikille uusi, ei tällaista ennen ole koettu. Iso
haaste, mutta suhtaudun muutokseen
ajatuksella ”päivä kerrallaan”.
Pienoisista hankaluuksista huolimatta Nakkila uskoo, että muonituskeskuksen palvelujen taso ja laatu tulevat säilymään korkeina.
- Kyllä me kaikkemme teemme, jotta varusmiehet edelleen viihtyisivät ruokiemme parissa, Marjo Nakkila vakuuttaa.

”Polvet
taisivat
vähän
tutista”
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

“Pitäkää huolta toisistanne!”

37 vuoden työ
varusmiesten hyväksi
Teksti ja kuva: Marko Rajala

M

uonituskeskuksessa 37 vuotta
työskennellyt mynämäkeläinen
Eira Kompuinen aloitti eläkepäivänsä heinäkuun alussa. Pitkän päivätyön
varusmiesten eteen tehnyt Kompuinen
totesi läksiäistilaisuudessaan olleensa
aina ylpeä Porilaisuudestaan.
- Eläkkeellä aion harjoitella ATKtaitoja, hoitaa puutarhaa ja ulkoilla. Aikaa kuluu varmasti myös lastenlapsien
kanssa, Eira kertoi tulevaisuudensuunnitelmistaan. Vuosikymmenten yhdessäolon päätyttyä tulee ikävä työkavereita, mutta Eira on iloinen siitä, että
hänellä on jo suunnitelmissa yhteydenottoja ja tapaamisia heidän kanssaan.
Eira aloitti työt Porin Prikaatin ruokahuollon parissa 8.7.1968. Työssään hän
on nähnyt varusmiehiä viidellä eri vuosikymmenellä. Paljon on muutoksia ehtinyt tapahtua.
- Ennen ruuat olivat yksinkertaisempia. Vuosien saatossa myös ruokailutottumukset ovat muuttuneet. Eira Kompuisen mukaan varusmiehet syövät tänä
päivänä monipuolisemmin ja mausteita

käytetään aivan eri tavalla. Salaatit ovat
myös löytäneet tiensä ruokapöytään.
- Aikaisemmin varusmiehet joutuivat
tiskaamaan, leikkaamaan lihaa ja kuorimaan perunoita. Toista on nykyään, kun
lähes kaikki tehdään koneellisesti. Minusta tuo tiskaaminen ja muut aputehtävät olivat toisaalta varsin opettavaista.
Elämä ei aina ole niin helppoa.
Myös työskentely Porin Prikaatin ruokahuollon saralla on muuttunut.
- Parasta aikaa ovat olleet viimeiset
vuodet Mukessa. Monia hauskoja tapauksia ja juttuja on koettu ja naurettu työporukalla, hän muisteli.
Muonituskeskuksessa
järjestetyssä
kahvitilaisuudessa oli mukana työkavereiden lisäksi myös prikaatin komentaja,
eversti Aherto. Kylmiä ilmoja silmälläpitäen hän ojensi Eiralle prikaatin kaulahuivin ja toivotti leppoisia eläkepäiviä.
Monet myllerrykset ja muutokset työuransa aikana nähnyt Eira Kompuinen
toivotti jäljellejääville jaksamista arkisessa aherruksessa.
- Pitäkää huolta toisistanne!

Muonituskeskuksessa työskentelevä
Pirkko Nolvi oli yksi Puolustusvoimain
lippujuhlan päivänä mitalilla palkituista
Porilaisista. Hän kertoi saaneensa tietää
asiasta vasta paria päivää aikaisemmin.
- Tuli kiire hankkia sopiva asu Varuskuntakerhon iltajuhlaan, missä sain vastaanottaa Suomen Valkoisen Ruusun mitalin.
Tilaisuus oli Pirkko Nolvin mielestä
juhlallinen.
- Vähän siinä taisi polvet tutista, kun
joutui kaikkien eteen seisomaan mitalia
vastaanottaessa.
Nolvi on työskennellyt Porin Prikaatin Muonituskeskuksessa yli 16 vuotta.
- Sinä aikana työn kuva on paljon
muuttunut. Aluksi ruoka tuotiin pöytiin
kulhoissa, joista pojat sen jakoivat keskenään kovan hälinän saattelemana. Nykyisin ruokailu sujuu paljon rauhallisemmin tarjoilulinjastojen kautta. Ruokakin
on paljon monipuolistunut ja tuoresalaatteja on tullut lisää.
Nolvin mielestä Muonituskeskuksen
työntekijät ovat jatkuvasti kovilla.
- Työtä tehdään tiimissä ja sitä säestetään huumorilla, muuten ei jaksa.
Saamastaan tunnustuksesta Pirkko
Nolvi on hyvillään.
- Kyllä se mieltä lämmittää.

KENTTÄEVÄÄT.
Pirkko Nolvi pussittaa maastoruoan
lisukkeita.
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Yliluutnantti ja
sotatieteiden maisteri
(SM)

Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

Ensimmäiset 130 sotatieteiden maisteria valmistuivat Maanpuolustuskorkeakoulusta 3. kesäkuuta.
Upseerin koulutusohjelman ensimmäisistä maistereista maavoimiin valmistui 70, merivoimiin 30
ja ilmavoimiin samoin 30.
Syyskuussa 2001 alkaneet
opinnot huipentuivat nimittämistilaisuuteen Presidentinlinnassa ja Finlandia-talossa pidettyyn
juhlalliseen päätöstilaisuuteen.

MAISTERIN PAPERIT.
Yliluutnantti ja sotatieteiden maisteri Sami
Rautio suoritti opintonsa Lappeenrannassa ja Helsingissä.
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uoreista maistereista seitsemän
aloitti palveluksensa Huovinrinteellä. Kadeteista yliluutnanteiksi ylennetyt nuoret upseerit sijoittuivat perusyksiköihin kouluttajatehtäviin.
Yksi Porin Prikaatiin määrätyistä maistereista on 24-vuotias yliluutnantti Sami
Rautio, joka palvelee Panssarintorjuntakomppaniassa. Kainuun Prikaatissa varusmiespalveluksensa suorittanut Rautio
sai ensituntuman Säkylästä viime kevään työharjoittelussa.
- Olen kokenut vastaanoton varsin
positiivisena. Uudet työkaverit ovat tukeneet ja auttaneet eteenpäin, Rautio
summaa ensituntojaan. Muhokselta kotoisin oleva yliluutnantti on tottunut Säkylän kaltaiseen maalaismiljööseen, ja
palvelusolosuhteetkin muistuttavat melkoisesti Kainuun Prikaatin oloja. Ennen
opiskelujen aloittamista Rautio ehti toimia Kajaanissa viitisen kuukautta sopimussotilaana.

Opintoja
Lappeenrannassa,
Helsingissä,
Lappeenrannassa, ...
Varusmiesaikaiset positiiviset kokemukset ja kouluttajien antama kannustava esimerkki johdattivat Sami Raution
sotilasuralle. Vaihtoehtoina oli kaksikin tietotekniikka-alan opiskelupaikkaa,
mutta Maanpuolustuskorkeakoulu vei
voiton.
- Tajusin, ettei mun homma ole istua
sisällä tietokoneiden ääressä. Toistaiseksi en ole valintaani katunut, opiskeluaikana kadettikersantiksi ylennetty Rautio
vakuuttaa.
Minimissään 160 opintoviikon opinnot alkoivat Raution osalta Maasotakoulussa Lappeenrannassa vuoden kestävillä
upseerin perusopinnoilla. Tämän jälkeen
oli vuorossa siirtyminen Maanpuolustuskorkeakouluun Helsinkiin, missä odottivat reilun vuoden mittaiset sotatieteiden
kandidaatin yhteiset opinnot. Sitten puoleksi vuodeksi takaisin aselajikouluun
Lappeenrantaan kandidaatin tutkinnon
eriytyvien opintojen pariin. Seuraavaksi taas Maanpuolustuskorkeakouluun,
jossa runsaan vuoden aikana suoritettiin
sotatieteiden maisterin tutkinnon yhteiset opinnot. Aiempaa kaavaa noudattaen
tätä seurasi siirtyminen Lappeenrantaan
kahdeksi kuukaudeksi eriytyviä opintoja
varten. Opiskelun viimeisin vaihe joulukuusta 2004 kesäkuuhun 2005 jatkoi kaikille yhteisiä opintoja Maanpuolustuskorkeakoulussa. Sami Raution opintojen
laajuudeksi tuli kaikkiaan 180 opintoviikkoa. Syventävät opinnot hän suorit-

ti sotilaspedagogiikan alalla. Pro gradu
-tutkielman aiheena oli ”Valmentaminen
sotilasorganisaatiossa”.

Kolmannes
kurssilaisista lopetti
kandidaatin tutkintoon
Sotatieteiden maisterin tutkinnon
myötä yliluutnantti Rautiolle tarjoutui
vakipaikka puolustusvoimista. Kolmannes hänen kanssaan opinnot aloittaneista eli 65 lopetti sotatieteiden kandidaatin
tutkintoon, mikä tiesi luutnantin sotilasarvoa ja määräaikaista palvelussuhdetta.
- Opinnot Lappeenrannassa ja Helsingissä antoivat aika hyvät valmiudet perusasioihin. Toki vielä on paljon sellaista, minkä oppii vasta kokemuksen myötä
jokapäiväisessä työssä, Sami Rautio toteaa. Toistaiseksi hänellä ei ole tietoa
mahdollisesta jatkokoulutuksesta ja sen
ajankohdasta. Viikonloput kuluvat kotona Helsingissä yhdessä avovaimon
kanssa ja viikot kolmen kurssikaverin yhteismajoituksessa Huovinrinteen
asuntoalueella. Tulevaisuuteen yliluutnantti Rautio suhtautuu avoimin mielin.
- Päivä kerrallaan, töitä tehden.

Prikaatin
rekrytointi
puree
Koulutustason mittausten ohella asevelvollisten rekrytoitumista sotilasammattiin voitaneen pitää jonkinlaisena osoituksena joukko-osastojen
koulutuksen ja palvelusolojen laadukkuudesta. Porin Prikaatissa varusmiespalvelustaan suorittavat aliupseerit ja
upseerikokelaat sekä sopimussotilaana
palvelevat ovat perinteisesti osallistuneet aktiivisesti Maanpuolustuskorkeakoulun pääsykokeisiin. Tänä vuonna
valintakokeeseen kutsuttuja oli 85, joista peräti 52 tuli hyväksytyksi. Prikaatin komentaja, eversti Markku Aherto
katselee lukuja tyytyväisenä.
- Kouluttajahenkilöstömme on jälleen kerran tehnyt hyvää työtä ja ollut kannustavana esimerkkinä. Kukapa
meistä sellaiseen työpaikkaan haluaisi hakeutua, missä työnteko on leväperäistä ja kohtelu kurjaa, Aherto pohtii.
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Ammattimiehet asialla

Hyppyrimäen
hallittu hävitys
Teksti: Esa-Pekka Avela
Kuvat: Marko Rajala

Ulvilan Massin majan vanha, 40 metrin hyppyrimäki on historiaa. Satakunnan Pioneeripataljoonan miehet Porin
Prikaatista Säkylästä räjäyttivät puurakenteisen hyppyrimäen maan tasalle
toukokuun lopulla.
- Pieni viivästys tuli yhden rikkinäisen
nallin takia. Muuten kaikki sujui lähes
aikataulussa, eikä konkeloitakaan ilmeisesti jäänyt, kertoi räjäytysryhmän
johtaja, kapteeni Mika Heikkilä Satakunnan Pioneeripataljoonasta heti räjähdyksen jälkeen.

Tornin kaatamiseksi oli kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa vauhdinottomäen taaimmainen, korkein tukirakenne olisi kaadettu taaksepäin ja
kaksi pienempää sivulle. Toteutetussa vaihtoehdossa koko torni romahdutettiin taaksepäin korkeimmasta tuesta alkaen kahden matalamman tuen toimiessa
“saranoina”. Räjäytys tapahtui runsaan kuuden tunnin
valmistelujen jälkeen. Hyppyrimäki kaatui hallitusti ja
aivan suunnitelmien mukaisesti taaksepäin noin kolme sekuntia kestäneen räjähdysten sarjan katkottua
puisen rakennelman tuet. Ulvilan Uran ylläpitämällä
Massin ulkoilualueella sijaitseva vanha hyppyrimäki
räjäytettiin, koska se oli erittäin huonokuntoinen. Mäellä ei olisi ollut enää käyttöäkään.
- Mäen profiili oli nykyisiin tarpeisiin vääränlainen.
Lisäksi hyppääjiä on vähän, selvitti Ulvilan Uran hiihtojaoston puheenjohtaja Veli Mansikkamäki.
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Kalustokiikari

Harvinainen operaatio
Hyppyrimäen räjäytyksessä käytettiin reikäpanoksia. Rakennelman tukiin porattiin reikiä ja reikiin tungettiin
yhteensä noin viisi kiloa dynamiittia.
Paksuimpien, halkaisijaltaan 35-senttisten pylväiden katkaisuun tarvittiin räjähdysainetta runsaat 300 grammaa. Räjäytystyö toteutettiin työvoima-aputyönä ja
se oli Satakunnan Pioneeripataljoonalle
henkilökunnan koulutustilaisuus. Operaatioon osallistui kaikkiaan seitsemän
henkilökunnan jäsentä. Heitä avusti kuusi varusmiestä. Kokemus oli Satakunnan
Pioneeripataljoonan miehille aivan uusi.
Yleensä he ovat rakentaneet puu- ja kalustosiltoja.
- Meistä ei ole kukaan koskaan kaatanut hyppyrimäkeä, kertoi lähes 25 vuotta Porin Prikaatissa palvellut kapteeni
Markku Rajala. Kapteeni Heikkilä on
ollut räjäyttämässä tiilipiippua Itä-Suomessa runsaat kymmenen vuotta sitten.
Kapteeni Rajala on puolestaan osallistunut satamanosturin räjäyttämiseen Helsingissä noin 15 vuotta sitten.
- Nyt ei tiedä, kuinka paljon tämä
poikii hommia. Toisaalta emme voi ottaa kovin paljon töitä vastaan, emmekä
ryhtyä kilpailemaan töistä siviilimaailman kanssa, Rajala pohti. Hyppyrimäen
räjäytys veti paikalle runsaasti yleisöä.
Moni otti kuviakin. Räjäytetystä hyppyrimäestä hyödynnetään kaikki mahdollinen, mutta pääosa rakenteista päätynee
huonon kunnon vuoksi haketettavaksi.
Hyppyrimäen paikalle on tarkoitus rakentaa laavu ja ympäristö aiotaan maisemoida.

PANOSREIKÄ OIKEAAN
PAIKKAAN.
Luutnantti Marko Heino osallistui
hyppyrimäen kumoamiseen.

Morsian käyttäjän
mieleen

Teksti: Esa-Pekka Avela
Kuvat: Marko Rajala ja
Matti Vihurila

T

aistelijan henkilökohtaista asetta on kutsuttu sotapojan morsiameksi. Taistelijan uusin henkilökohtainen ase, rynnäkkökivääri 95, on
käyttäjän näkökulmasta hyvä morsian tai sulhanen.
- Se on malliin 62 verrattuna tarkempi
ja monipuolisempi. Käyttäjä on varmasti
tyytyväinen, sanoo taisteluvälineupseeri, luutnantti Lassi Lahti Porin Prikaatin
taisteluvälinevarastolta.
Rk 95:n tarkkuutta lisäävät useat pienet parannukset. Merkittävää on myös,
että aseen rekyyli on pienempi kuin mallin 62. Ase on sikäli monikäyttöinen,
että sillä voidaan ampua kiväärikranaatteja. Yleisimmin käytettyjä ovat sirpalekranaatit, mutta myös panssaria läpäisevien ontelokranaattien sekä valo- ja
savukranaattien käyttö on mahdollista.
Ase poikkeaa vanhasta mallista muutenkin. Tähtäimet esimerkiksi
ovat paremmat ja aseen perä on taittuva. Taisteluvälineupseerin näkökulmasta
toivomisen varaa on lähinnä aseen luotettavuudessa. Pikkuvikoja tulee enemmän, kun tekniikkaa on enemmän.
Maailman ensimmäinen rynnäkkökivääri kehitettiin tiettävästi Saksassa
1940-luvun alussa. Suomalaisen rynnäkkökiväärin kehittäminen alkoi 1950-luvulla ja aseen tärkein esikuva oli legendaarinen venäläinen Kalashnikov.
Kaikki puolustusvoimien palvelus-

Rynnäkkökivääri 95
• Täysautomaattinen sarja- ja
kertatuliase.
• Kaliiperi 7,62 millimetriä.
• Luodin lähtönopeus 715 metriä
sekunnissa.
• Sarjatulinopeus 650, käytännössä
120 - 180 laukausta minuutissa.
• Kertatulinopeus 20 - 30 laukausta
minuutissa.
• Suurin tehokas ampumaetäisyys
300 metriä.
• Kiväärikranaattien suurin
ampumaetäisyys 300 - 400
metriä.
• Paino ilman 30 patruunan lipasta
3,8 kiloa.
• Pituus 93 senttimetriä,
taitettuna 67 senttimetriä.
Lisävarusteita: kiikari- ja
pimeätähtäin sekä äänenvaimennin.
Lähde: www.mil.fi
käytössä olevat rynnäkkökiväärit ovat
nykyisin kotimaisia. Aseita ovat valmistaneet sekä Valmet Oy että Sako Oy.
Rk 95 on valmiusprikaatien ja erikoisjoukkojen ase. Luutnantti Lahden arvion mukaan ase palvelee puolutusvoimia
vielä ainakin kymmenen vuotta.

Porilaiset siirtyivät
MATI-aikaan

Teksti: Esko Liimatta Kuvat: SA-kuva

Maavoimien tietojärjestelmän, MATIn, käyttöönotto Porin Prikaatin
osalta huipentui Läntisen
Maanpuolustusalueen
taisteluharjoitus POUTA 05:ssä. Harjoitukseen
perustettu Porin Jääkäriprikaati ja sille alistettu
mekanisoitu taisteluosasto löivät keltaisen joukot
Niinisalon alueella.
Porilaiset iskivät panssarijoukkojen
tukemana totutun häikäilemättömästi ja
tehokkaasti, mutta ihan kaikilta osin tämä
tehokas sotakone ei kuitenkaan ollut entisellään. Johtamispaikoilla ja esikunnissa kuului kummia: “Suunnitelma on jul-
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kaistu SUSINETissä, käy noutamassa se
sieltä”, “Päivitetään tilannekuva JOHLAan ennen suunnittelun aloittamista”,
“Varmistakaa, että kaikki tarvittavat toimistot pystyvät työstämään yhdessä esikäsky kolmosta samaan asiakirjapohjaan”. Tämän tyyppisen munkkilatinan
lisäksi esikuntien alueella toimi ansiokkaasti atk-tukiryhmä keskustellen vilkkaasti palomuureista, servereistä, tietokantojen päivityksistä, selainyhteksistä
jääkäripataljooniin jne. Mistä siis oikeastaan on kyse ?
MATI on maavoimaesikunnan johtama hanke, jonka tavoitteena on tuottaa
maavoimien johtamisen kokonaiskonsepti. Johtamistoiminnan ohjeistuksen,
johtamisessa käytettävien tietojärjestelmien, käytettävien tiedonsiirtoratkaisuiden ja johtamispaikkojen laitteistojen
tulee muodostaa saumattomasti maa-

voimien johtamista tukeva kokonaisuus.
Haastava tavoite, joka saattaa kuulostaa
osalle lukijoista edelleen hieman vieraalta. Yritän jatkossa sitoa kuvauksen meille kaikille tuttuihin asioihin ja laitteisiin.
Uskon, että kaikki MATIin liittyvät asiat ovat sotilaille oikeastaan varsin tuttuja. Johtaminen ja siihen liittyvät eri osaalueethan ovat sotilaiden ydinosaamista.
Uutta ja samalla harjoittelua kaipaavaa
on vain tapa, jolla suunnitelmat eri johtamistasoilla jalostuvat käskyiksi ja se,
miten nämä käskyt välitetään alaisille.

MATI mahdollistaa
reaaliaikaisen
tilannekuvan
Valmiusyhtymän suorituskykyvaatimukset edellyttävät aiempaa nopeampaa
reagointikykyä. Nopeus on valttia myös

johtamisessa. Tieto ja erityisesti tilannekuva on saatava tarvitsijoille nopeasti ja
luotettavasti. Tähän haasteeseen MATI
pyrkii vastaamaan. Keskeisin osa MATIkokonaisuutta on tilannekuvan muodostaminen ja ylläpito. Tilannekuvan on oltava riittävän reaaliaikainen ja eheä koko
prikaatissa. Tämä on välttämätöntä, jotta
suunnittelu ja edelleen oikea-aikaisten,
selkeiden ja toteuttamiskelpoisten käskyjen antaminen olisi ylipäänsä mahdollista. Tilannekuva muodostetaan ja sitä
ylläpidetään MATIssa JOHLA 08 -johtamislaitteella. JOHLA 08 on paikkatietojärjestelmä, jossa joukot ja niitä koskevat
tilannetiedot välitetään johtamissanomina. Tilannekuvaan liittyvä tieto liikkuu
yhtymän viestijärjestelmässä sanomalaiteviesteinä. Joukon paikka kartalla
on siis kaikissa johtamispaikoissa sama
eikä aikaa hukkaannu ‘Koiviston talon’
etsiskelyyn kartalta. Johtajat eri tasoilla
voivat keskittyä varsinaiseen tehtäväänsä eli ajatteluun ja johtamiseen.
Rinnakkaisen johtamisprosessin mahdollistamiseksi ja suunnitteluprosessin
nopeuttamiseksi MATI:ssa käytetään
JOHLA 08:n lisäksi SUSINET-asianhallintajärjestelmää. SUSINET on prikaatin esikunnan käyttämä ympäristö, jossa
suunnitelmat ja käskyt tuotetaan ja jaellaan alajohtoportaille. Pelkistettynä SUSINETissa yhdistyy johtamista koskeva
ohjeistus (tuki johtamisprosessille), asiakirjojen laadinta ja jakelu sekä sähköinen arkistointi (sotapäiväkirja mukaanlukien). Pataljoonien kannalta SUSINET
on ”postilaatikko”, josta prikaatin laatimat suunnitelmat ja käskyt on saatavissa
nopeasti käyttöön. Etuna aiemmin käytettyihin ratkaisuihin verrattuna on mm.
se, että SUSINET:a käytettäessä samaa
asiakirjaa voidaan työstää usean käyttäjän toimesta samanaikaisesti ja suunnittelun etenemistä voidaan valvoa tarvittaessa reaaliajassa. Aikaa vievä kysely
esikunnan sisällä vähenee ja toimistojen
tuotokset ovat välittömästi muiden hyödynnettävissä. Suunnittelun nopeuttamiseksi ja taisteluvalmiuden suunnitelmallisen kehittämisen kannalta SUSINET
tarjoaa todellisen valttikortin: alaisen ei
tarvitse odottaa ylemmän johtoportaan
suunnittelun lopputuotetta (monesti pataljoonille jaeltiin vasta operaatiokäsky)
vaan pataljoonat ja edelleen komppaniat
voivat käynnistää tarvittavat valmistelut
ja kehittää taisteluvalmiuttaan annettavien esikäskyjen perusteella.

Perinteinen
suunnittelu- ja johtamisprosessi säilyy
MATI:n käyttöönottoon varauksella tai jopa torjuvasti suhtautuvat henkilöt korostavat usein ratkaisun teknistä
haastavuutta. Vakioimalla ratkaisut käytettävissä olevissa johtamispaikka-ajoneuvoissa eli XA-202 vaunuissa tämä
voidaan välttää. Käytettävät tekniset ratkaisut ovat nykyisessä tietoyhteiskunnassa laajalti käytössä olevia, mutta sotilaille vielä tässä käyttötarkoituksessa
hieman vieraita. Tietojärjestelmiähän me
kyllä käytämme ja hyödynnämme päivittäin. Aika monella on käytössään internet-yhteys. Sähköposteja lähetellään.
Jokapäiväiset työt hoituvat esikuntajärjestelmän eli EJ:n kautta. Yleisjohtajien
ei tulisikaan keskittyä MATIn teknisten
haasteiden pohdiskeluun vaan paneutua
tavoitteeksi asetettujen toimintatapamallin ja tarkennettujen suunnittelu- ja johtamisprosessien omaksumiseen.
Suunnittelu- ja johtamisprosessissa
perinteinen, hyväksi koettu vaiheistus ei
ole MATI:n myötä muuttumassa. Tehtävän vastaanotto, tilanteen arviointi, päätös, suunnittelu, käskyjen laatiminen ja
käskeminen sekä käskyjen valvonta ovat
edelleen se peruspolku, jota edetään. Tämän perusprosessin jakaminen kuvauksissa hyvin hienojakoisesti saattaa kyllä
häiritä. Ainakin se häiritsee allekirjoittanutta. Usean esikäskyn kautta eteneminen kohti lopullista operaatiokäskyä on

mielestäni vain edellä kuvaamani perusprosessin toistamista syklisesti. Näinhän
meitä kaikkia on opetettu ajattelemaan
aiemminkin. Johtamisprosessi on päättymätön kehä.

MATI soveltuu hyvin
valmiusyhtymien käyttöön
Näkemykseni mukaan MATI on väistämätön ratkaisu valmiusyhtymän johtamisen kehittämisessä. Tietotekniikka
ja sen tehokas hyödyntäminen ovat nykyaikaa. Johtamista varmentavina järjestelminä esimerkiksi lähettitoiminta
ja käsikarttojen käyttö on säilytettävä.
Perinteiset tavat muodostaa ja jakaa tilannekuvaa sekä ohjeita ja käskyjä ovat
perusratkaisuna vain auttamatta liian hitaita. POUTA 05 -harjoitus osoitti, että
kokonaisuutena MATI soveltuu hyvin
valmiusyhtymän käyttöön. Komentaja
johtaa paikasta, jossa on parhaat edellytykset johtamiseen. Tilanne ratkaisee.
MATIn avulla komentajilla on tosiasiallinen mahdollisuus toteuttaa tätä periaatetta, koska johtamisessa tarvittava tieto
on saatavissa useasta eri pisteestä. Tilannekuva ei enää ”asu staattisesti” prikaatin tilannekeskuksessa. Taistelunjohtokeskusten tehtäväkuvan selkiyttäminen
myös vapauttaa komentajan liiallisesta yksityiskohtien valvonnasta taistelua
johtaessaan. Olemme mielestäni oikealla tiellä.
Kirjoittaja, majuri Esko Liimatta toimii
Porin Prikaatiin kuuluvan Länsi-Suomen Viestipataljoonan komentajana.
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PORILAISEN PÄIVÄKIRJA
PORIN PRIKAATIIN
SIIRTYNEET:
Maanpuolustuskorkeakoulusta:
Yliluutnantti Jussi Haikka 3.6.2005
Yliluutnantti Ville Huupponen 3.6.2005
Yliluutnantti Mika Julin 3.6.2005
Yliluutnantti Hannu Pietilä 3.6.2005
Yliluutnantti Sami Rautio 3.6.2005
Yliluutnantti Niko Savolainen 3.6.2005
Yliluutnantti Kai Uitto 3.6.2005
Maasotakoulusta:
Luutnantti Matti Kronman 3.6.2005
Kuljetusvarikolta:
Järjestelmäinsinööri
Jorma Latvajärvi 1.4.2005
Turun ja Porin Sotilasläänin
Esikunnasta:
Insinöörikapteeni
Timo Lindqvist 1.6.2005
Turun ja Porin Sotilasläänin
Esikunnasta:
Yliluutnantti
Vesa-Pekka Pesonen 1.6.2005
Reservistä:
Järjestelmäinsinööri
Harri Harvonen 1.4.2005
Järjestelmäinsinööri
Heikki Tähkänen 1.4.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Jussi Leinonen 30.5.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Ville-Matti Väisänen 30.5.2005

PORIN PRIKAATISTA
SIIRTYNEET:
Porin Prikaatista siirtyneet:
Läntisen Maanpuolustusalueen
Esikuntaan:
Majuri Timo Kovanen 1.5.2005
Kaartin Jääkärirykmenttiin:
Yliluutnantti Olli Koistinen 1.5.2005
Merivoimien Esikuntaan:
Yliluutnantti Jukka Jortikka 1.5.2005
Lapin Lennostoon:
Yliluutnantti Pertti Kallio 1.6.2005
Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen
Esikuntaan:
Yliluutnantti Juha Vanha-Rauvola
1.6.2005
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Lapin Sotilasläänin Esikuntaan:
Luutnantti Marko Eskola 1.6.2005

Reserviin:
Sopimussotilas (alikersantti)
Lauri Paakinaho 22.3.2005
Kapteeni Pasi Heinonen 1.4.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Matti Ahlström 1.4.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Sami Soinoja 1.4.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Tomi Koskinen 12.4.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Sampo Rouhiainen 18.4.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Jussi Vienonen 27.4.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Jaana Hirvonen 30.4.2005
Luutnantti Esa Hyökyvirta 1.5.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Heikki Riihimäki 2.5.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Antti Kylänpää 4.5.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Jaakko Mattila 7.5.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Markus Halonen 8.5.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Jarno Karttunen 8.5.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Arvi Kilpelänaho 8.5.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Markus Kukkonen 8.5.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Kaarlo Bang 9.5.2005
Sopimussotilas (ylikersantti)
Timo Lusenius 1.6.2005
Sopimussotilas (kersantti)
Antti Lammela 19.6.2005

YLENNYKSET 4.6.2005
Kapteeni Sauli Hongisto majuriksi
Yliluutnantti Anssi Hakanen
kapteeniksi
Luutnantti Kimmo Strander
yliluutnantiksi
Luutnantti Jarkko Tuominen
yliluutnantiksi
Nuoremman upseerin virkaan, ylennettynä yliluutnantiksi
Kadetti Jussi Haikka

Kadettialikersantti Ville Huupponen
Kadettialikersantti Mika Julin
Kadetti Hannu Pietilä
Kadettikersantti Sami Rautio
Kadetti Niko Savolainen
Kadetti Kai Uitto
Nuoremman upseerin määräaikaiseen
virkaan, ylennettynä luutnantiksi
Kadetti Matti Kronman

PALKITSEMISET
4.6.2005
Sotilasansiomitali
Yliluutnantti Jari Lintunen
Vääpeli Jaakko Pakula
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki
Majuri Markku Laine
Majuri Erkki Lehmus
Majuri Esko Liimatta
Majuri Matti Vihottula
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
Lääkintämajuri Keijo Kuusisto
Insinöörikapteeni Jorma Latvajärvi
Suomen Leijonan ritarimerkki
Simulaattori-insinööri Janne Helenius
Kapteeni Tero Nikander
Suomen Leijonan ansioristi
Erikoissairaanhoitaja Riitta Jalonen
Luutnantti Juha Muurinen
Luutnantti Jukka Pietilä
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan
mitali
Asentaja Erkki Hassi
Toimistosihteeri Else-Maj Heikkonen
Varastonhoitaja Jari Koivunen
Varastonhoitaja Esko Rossi
Vanhempi asentaja Urpo Sankala
(SäkVaatKmo)
Suomen Valkoisen Ruusun mitali
Ravitsemistyöntekijä Pirkko Nolvi
Varastotyöntekijä Sirpa Pohjanoksa
Tekstiilihuoltaja Marja-Liisa Myllykangas (SäkVaatKmo)
Tekstiilihuoltaja Anna Nikula
(SäkVaatKmo)
Sotilasammattihenkilönä palveleville
palvelusarvo
Ylikersantti Esa Pohjolainen vääpeliksi
Kersantti Jarmo Jokela ylikersantiksi

IN MEMORIAM
Muistosanat: Pekka Kinkku

K

enraaliluutnantti, entinen Porilaiskomentaja Mikko Johannes Sisto
kuoli 23.3. Helsingissä juuri 90 vuotta
täytettyään. Hän oli syntynyt Ähtärissä 22.3.1915. Tultuaan ylioppilaaksi Jyväskylän lyseosta ja suoritettuaan varusmiespalveluksen hän pääsi oppilaaksi
Kadettikoulun 20. kurssille 1936-1938.
Hän oli kurssinsa priimus ja kadettivääpeli.
Talvisodassa Sisto palveli komppanianpäällikkönä ja adjutanttina 3. Prikaatissa Karjalan kannaksella. Jatkosodassa
hän oli komppanianpäällikkönä Vienan
Heimosoturipataljoonassa Aunuksessa
ja Uhtualla, JR 15:n esikuntapäällikkönä
ja osastopäällikkönä 15.Divisioonan esikunnassa myös Karjalan kannaksella.
Sotien jälkeen Sisto palveli aluksi
majurina Satakunnan Sotilasläänissä ja
sitten pääesikunnassa. Käytyään Sotakorkeakoulun (SKK) hän palveli muun
muassa SKK:n opettajana, Kymen Jääkäripataljoonan komentajana ja 1958
everstiksi ylennettynä Porin Prikaatin
komentajana.
Samana vuonna tuli vielä siirto Kadettikoulun johtajaksi. Myöhemmin
hän toimi Sotakorkeakoulun johtajana,
Savo-Karjalan – ja viimeiseksi PohjoisSuomen sotilasläänin komentajana. Kenraalimajuriksi hän yleni 1964 ja kenraaliluutnantiksi 1971. Reserviin hän siirtyi
täysin palvelleena 1974.
Ulkoiselta olemukseltaan Sisto oli
ryhdikäs ja isokokoinen. Puhetyyli oli
selkeä, rauhallinen ja vaikuttava. Hänestä sai yksivakaisen ja jopa karskin vaikutelman. Lähimmät alaiset ja palvelustoverit kuitenkin tiesivät, että karun
sotilaan ulkokuoren alla sykki lämmin
ja jopa herkkä sydän. Sistolla oli poikkeuksellisen hyvä nimimuisti ja esimerkiksi omien kadettiensa nimet ja taustat olivat hänelle yllättävän tuttuja. Ansiostaan
hänet palkittiin muun muassa Suomen
Leijonan 1.luokan komentajamerkillä ja
neljästi Vapaudenristillä, joista kaksi oli
miekkojen kera.
Vainaja siunattiin Helsingin Hietaniemessä haudan lepoon hiljaisesti, läheisimpien läsnä ollessa.

Mikko Sisto

E

ntinen Porin Prikaatin komentaja,
ye-eversti Jukka Ilmari Suviniemi kuoli äkillisen sairaskohtauksen seurauksena Porissa Satakunnan keskussairaalassa 16.6.2005.
Suviniemi oli syntynyt Ypäjällä liikkeenhoitajan poikana 4.8.1927. Ylioppilaaksi hän kirjoitti Toijalan yhteiskoulussa 1947 ja valmistui upseeriksi
Kadettikoulun kurssilta n:o 31 v.1949.
Yleiskuntaupseerin tutkinnon hän
suoritti Sotakorkeakoulussa v.1959.
Jukka Suviniemen pelvelusura puolustusvoimissa oli harvinaisen monipuolinen. Erityisesti tunnusomaisia olivat
tehtävät sotakouluissa upseerien kouluttajana sekä toimiminen joukko-osastojen
komentajana ja komentajan apulaisena.
Hyvällä syyllä voi sanoa, ettei kenelläkään tällä hetkellä elossa olevalla upseerilla ole yhtä laajaa kokemusta. Konkreettisena luettelona voi mainita tehtävät
Kadettikoulun taktiikan opettajana, Lapin Jääkäripataljoonan pataljoonaupseerina, RUK:n johtajan apulaisena, Uudenmaan Rakuunapataljoonan komentajana,
Porin Prikaatin komentajana ja Taistelukoulun johtajana. Eläkkeelle Suviniemi
jäi v.1980 ja siirtyi pian sen jälkeen Euraan ostettuaan sieltä omakotitalon.
Koulupoikana Suviniemi kuului
Akaan-Toijalan suojeluskuntaan ja toimi
sekä talvisodan että jatkosodan aikana
lähettitehtävissä Toijalan suojeluskunnan esikunnassa, Toijalan VssKeskuksessa ja 49.IsK:ssa.
Toimiessaan 16.1.1975 – 13.1.1978
Porin Prikaatin komentaja Suviniemi paneutui teholla ja tosissaan koulutuksen
ja koko varuskunnan kehittämiseen. Erityisesti taisteluampumaratojen kehittä-

Jukka Suviniemi

minen taisteluhautoineen ja korsuineen
sai paljon huomiota. “Isoveli” oli innolla
mukana ja tuli tutuksi niin reserviläisille
kertausharjoituksissa kuin varusmiehille erilaisissa koulutustarkastuksissa. Komentaja oli suoraviivainen ja näkemyksissään selkeä. Kaikenlainen nuhjailu sai
hänet näkemään punaista. Seurauksena
olikin, että elämä varuskunnassa oli intensiivistä ja vauhdikasta.
Komentajan ympärilleen luoma hurtti huumori ja poikamaisuus saivat palveluksen kuitenkin tuntumaan helpolta.
Toinen puoli vakaumuksellisen patriootin elämässä oli aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen ja turavallisuuspoliittiseen keskusteluun. Hän julkaisi
eläessään toistakymmentä teosta eri aiheista ja kirjoitti lisäksi satoja kirjoituksia ajankohtaisista aiheista lukuisiin eri
julkaisuihin.
Eläkkeellä olleesaan hän oli innolla mukana Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Killan, Vapaussoturien perinneyhdistyksen, Kadettipiirin ja Euran
Rotaryklubin toiminnoissa vain muutamia mainitakseni. Hänen esitelmänsä
eri tilaisuuksissa olivat aina loppuun asti
odotettuja ja myös palkitsevia. Niissä oli
sekä sisältöä, syvyyttä että tunnetta.
Vainajaa jäivät lähinnä kaipaamaan
pitkäaikainen elämänkumppani ja aviopuoliso Kyllikki sekä kaksi poikaa ja tytär perheineen.
Jukka Suviniemelle oli ansioistaan
myönnetty mm. Suomen Leijonan Ritarikunnan komentajamerkki, Mm 39 - 40,
Mm 41 - 45 ja Sotilasansiomitali. Eversti Suviniemi haudattiin sotilaallisin kunnianosoituksin 9.7.
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Lupa heltisi!

V

anhoja sotilasperinteitä kunnioittaen yliluutnantti Rauli Kortet pyysi kirjallisesti joukko-osastonsa komentajalta lupaa avioliiton solmimiseen.
Kun katsoo nuoren miehen perusteluja,
ymmärtää, ettei eversti Markku Ahertolla ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin
antaa suostumuksensa tälle vakaalle aikeelle. Porilaisen toimitus yhtyy onnitteluihin ja toivottaa hääparille kaikkea
hyvää koko loppuelämäksi!

Porilaisten sihti
kohdallaan

Teksti: Matti Vihurila
Kuva: Marko Rajala
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PYSTI JA PYSSY.
Joukkuekilpailujen kiertopalkintojen lisäksi prikaatiin ampumasuunnistajat ja
maastoampujat menestyivät myös henkilökohtaisissa sarjoissa

P

orin Prikaatin ampumasuunnistajat menestyivät hienosti Riihimäellä käydyissä ampumasuunnistuksen sotilas-SM-kisoissa.
Yliluutnantti Erik Fabritius sijoittui
yleisessä sarjassa kolmanneksi ja tuli
samalla valituksi Suomen MM-joukkueeseen Norjaan. Varusmiesten sarjassa alikersantti Tomi Mattila vei hopeaa. Joukkuekilpailun voitto ja sen myötä
Kenraali Jaakko Valtasen luovuttama
kiertopalkinto tuli Säkylään joukkueella yliluutnantti Fabritius, yliluutnantti
Vesa Koskinen, alikersantti Tomi Mattila ja alikersantti Jonas Vesterlund.
Maastoammunnan mestaruudet ratkottiin Karjalan Prikaatissa Valkealassa.
“Porilaisten” parhaasta tuloksesta vastasi alikersantti Mikko Niskanen, joka
voitti varusmiesten rynnäkkäkivääriammunnan. Myös varusmiesten joukkuekisan ykköstila tuli prikaatiin joukkueella
Niskanen, alikersantti Heikki Nietosvaara, jääkäri Miikka Ruusunen ja alikersantti Janne Sarin. Henkilökunnan
osalta parhaaseen tulokseen ylsi majuri
Matti Viljakainen ollen toinen henkilökunnan kivääriammunnassa.
.

TURVALLINEN OLO.
Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen vieraili prikaatissa toukokuussa ja tutustui mm. varusmiesten kriisinhallintaharjoitukseen. Camp Kallessa puhemies sai suojakseen joukonhallintaa (JOUHA) harjoittelevat tulevat rauhanturvaajat.

JR 5 kokoontui Huovinrinteellä

J

alkaväkirykmentti 5:n veteraanit kokoontuivat viettämään perinnepäiväänsä Huovinrinteelle toukokuussa. Tilaisuuteen osallistui viitisenkymmentä
JR 5:n riveissä taistellutta sotaveteraania. Porilaisaukiolla pidetyn kenttäjuhlan ja -hartauden jälkeen seppelpartio
laski seppeleen rykmentin panssariesteen muotoiselle Rajan railot -muistokivelle.
Aseveljeys on väkevä voima. Se yhdistää hyvinvointimme ja itsenäisyytemme takuumiehiä tänäkin päivänä, yli
60 vuoden takaisten yhteisten sotakokemusten jälkeen. Sama tahti on askelten
– edelleen.
ASEVELJIÄ MUISTAEN.
Rajan railot -muistokivelle seppeleen laskivat eversti evp. Vilho
Tervasmäki (oik.), JR 5:n kunniapuheenjohtaja Vilho Turunen ja perinnetoimikunnan jäsen
Erkki Niittylä.

Teksti ja kuvat: Matti Vihurila
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Vihreät sisaret
reissum pääll..

Teksti: Liisa Räsänen
Kuvat: Liisä Räsänen ja Tuija Ryömä

RATSAILLE.
Päivän kohokohta oli ratsastus,
joka herätti yleistä innostusta.

Säkylän sotilaskotiyhdistyksen sisaret ovat
kevään mittaan reissanneet innokkaasti.
Kaikkien hyödyllisten
kurssien ja kokousten
lisäksi on heittäydytty
myös vapaalle.
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Hektistä kaupungin
ruuhkaa …
Huhtikuisena lauantaiaamuna bussillinen iloisia naisihmisiä suunnisti kohti Vantaan Ikeaa – osa miesväen puoli-ivallisten kommenttien saattelemana:
kai teillä sitten on rekka varattuna bussin perään!
Ensikertalainen ikeankävijä oli
huuli pyöreänä heti ovella ja kokeneempien ohjeet olivat tarpeen. Jo sisään
mennessä piti osata ottaa rullaportaiden
alapäästä lyijykynä ja ostoslista sekä iso
keltainen kassi mukaan, ellei sitten tarttunut heti kättelyssä kärryihin. Ihmisvirta vei tiettyä reittiä eteenpäin ja vastavirtaan kulkija oli selvästi häirikkö.
Täällä jos missään on itsepalvelu viety
äärimmäisyyteen! Haluamiensa tavaroiden koodi ja sijainti piti kierroksen aikana merkitä omaan ostoslistaan ja lopuksi
itse noutaa sen mukaan varaston hyllys-

tä. Tehokasta! Naisihmisen ei kuitenkaan
kannata yksin mitään isompaa lähteä ostamaan: kantoapu pitää olla omasta takaa.
Tavaraa riitti hipelöitäväksi ja ihmeteltäväksi eikä kaikelle millään keksinyt
edes käyttötarkoitusta. Vaikea oli olla
sortumatta niin mukamas edullisiin tarpeettomien tavaroiden impulssiostoihin.
Joillakin oli jo kotoa valmis lista, mitä
tavaraa etsiä, mutta aika moni ei ainakaan tunnustanut aikovansa erityisesti
mitään ostaa. Kummasti silti vaan lähtiessä nyssykkää autoon kertyi.
Melkoinen laitos se Ikea kaikkineen:
shoppailijan tavarataivaan lisäksi iso ravintola, jossa sai aivan hyvää lounasruokaa. Nälkähän sen kierroksen aikana jo
ehti tullakin. Retkipäivä oli kaikin puolin onnistunut, sää kaunis ja matkaseura
hauskaa. Ja mitä jäi käteen: jos ei muuta niin lyijykynänpätkä ja Ikean iso paperikassi.

SHOPPAILIJAN TAVARATAIVAS.

Ikeassa riitti tavaraa
hipelöitäväksi ja ihmeteltäväksi.

… ja ihanaa maaseutuelämää
Toukokuun viimeisenä sunnuntaina
vihreät olivat taas matkalla, tällä kertaa
retkeiltiin Ypäjän hevosopistoon. Sää ei
meitä suosinut: kolea tuuli tunki luihin
ja ytimiin ja vettäkin ripotteli välillä. Ensin tehtiin oppaan johdolla kävelykierros
talleilla ja bussikierros alueella. Ypäjän
hevosopistosta on suunnilleen tiennyt,
että se on se paikka, jonne kaikki murkkuikäiset hevostytöt jossakin vaiheessa
suunnittelevat menevänsä. Nyt saimme
todellista tietoa: laitos on hämmästyttävän laaja. Pinta-ala on lähes 300 hehtaaria peltoineen, metsineen ja laitumineen.
Talleja on viisi ja muita rakennuksia
lukematon määrä: maneeseja, kengityspaja, koulutustiloja, majoitustiloja,
oppilasruokala, yleisöravintola, hallintotiloja… Rakennusten pinta-ala on noin
neljä hehtaaria! . Hevosten määrä vaihtelee, mutta tallipaikkoja on 400. Omia
heppoja opistolla on noin 150. Myös
presidentti Halosen Ypäjä-Tarja –niminen varsa on opistolla hoidossa.
Koulutusohjelma on yllättävän monipuolinen. Linjoja on useita hevosenhoitajista ja ratsastuksenopettajista
kengitysseppiin ja valjasseppiin. On monimuoto-opetusta, pitkiä kursseja ja lyhytkursseja, lukioyhteistyötä ja kaikenlaista hevosen hoitoon liittyvää.Hyvin
suosittu on nykyisin maatalouden sivuelinkeinoon valmentava kurssi hevosen
käytöstä matkailupalveluksessa.
Lounaan jälkeen oli vuorossa päivän
kohokohta: ratsastus, joka herätti yleistä
innostusta. Olisi siinä lastenlapsilla ollut
ihmettelemistä, kun mummi kangettiin
hevosen selkään! Eihän se vanhan jalka
niin korkealle nouse! Mutta putoamatta
vaan selvittiin niin ylämäestä kuin kivikkoisesta alamäestäkin. Lauhkeaa hevosta tosin talutti kokenut ohjaaja.
Lopuksi päästiin vielä valjakon kyytiin. Päivä oli todella mielenkiintoinen ja
antoisa. Kaikesta uudesta tiedosta ja teoriasta huolimatta parasta olivat kuitenkin
itse hevoset. Kerrankin sai paijata ja silittää samettiturpaa sydämensä halusta.

VIHERHIUKKASET
2/2005

Laatinut: Marjaana Vihottula
Uudenkaupungin
veteraanijuhlan
kahvituksesta 22. - 23.4 vastasi Tarja
Putkon johdolla 13 sisartamme.
Porin Sotilaskotiyhdistys ry:n 60vuotiskonsertissa 23.4 yhdistystämme
edustivat Susanna Vuorinen ja Marja
Syrilä.
Porin Rykmenti – Porin Prikaatin Killan vuosijuhlassa 14.5 sotilaskodille lahjoitettiin kirjalahjoja. Yhdistystä juhlassa edusti Susanna Vuorinen.
Sotilaskotiliiton kevätseminaarissa
ja kokouksessa 21.– 22.5 Utissa Säkylän
sotilaskodin virallisina edustajina olivat
Tarja Putko, Henna Ryömä ja Pirjo
Vaano. Yhdistyksen puheenjohtaja Susanna Vuorinen oli myös seuraamassa
kokousta. Kokouksessa luovutettiin sotilaskotiliiton Ritarimalja Sodankylän
lsk-ryhmälle.
JR 5:n perinnejuhlassa 22.5 sotilaskodille lahjoitettiin JR 5:n standaari. Yhdistystä juhlassa edusti Liisa Räsänen.
Sotilaskodin kirjastoon on hankittu uusi lainausohjelma, tietokone ja kirjoitin. Kirjastosisarille tullaan pitämään
koulutusta uuden lainausohjelman käytöstä.

Sisartapahtumia:
Uusien sisarten koulutusillassa 14.4
liittyi 6 uutta jäsentä yhdistykseen.
Ostosmatka Vantaan Ikeaan 16.4 sai
liikkeelle 37 innokasta sisustajaa.
Sisarten kevätretkellä Ypäjän Hevosopistolla 29.5 oli mukana 26 sisarta.

Päivä huipentui sisarten saadessa kokeilla ratsastusta ja valjakko-ajoa.
Sisarten saunaillassa Pyhäpirtillä 16.6
oli 34 sisarta nauttimassa hyvistä löylyistä ja kauniista kesäillasta.

Tulevia tapahtumia:
Sisaret lähtevät Pyynikin kesäteatteriin 6.8 katsomaan ”Tulipunakukkaa”.
Syksyinen patikkaretki on 1.9. ja kokoonnumme 18.00 Vampulan urheilumajalle.
Alueellista sisarpäivää vietetään 10.9
Turussa.

Liity iskuryhmään!
Sotilaskodissa tarvitaan sisarista
muodostettua iskuryhmää. Iskuryhmää
tarvitaan poikkeustilanteissa esimerkiksi henkilökunnan koulutuspäivinä. Tarkoitus on, että toiminta sotilaskodissa ei
katkea ja varusmiehet saavat sotilaskodin palveluja jatkuvasti.
Iskuryhmälle annetaan koulutusta
- kassajärjestelmästä
- kahvinkeittimistä
- asianpesulinjastosta ym.
Iskuryhmää tarvitaan muutaman kerran vuodessa päivisin, iltaisin tai viikonloppuisin.
Jos sinulla on mahdollisuus osallistua iskuryhmän toimintaan, ota yhteyttä joko Marita Torkkeliin, puh. 050
548 4948 tai Merja Lankiseen puh. 181
54650.
Hyvää kesää kaikille!
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Naisten turvapäivä
täytti elokuvaluokan

Teksti: Liisa Räsänen

Naisten Valmiusliitto ry on kymmenen valtakunnallisen naisten
vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevän ja tukevan jäsenjärjestön katto-organisaatio.
Käytännön toimia organisoivat
alueneuvottelukunnat yhdessä paikallisten jäsenjärjestöjen
kanssa. Naisten Valmiusliiton Turun ja Porin alueneuvottelukunta järjesti Naisten turvapäivä -tapahtuman yhdessä Marttaliiton
kanssa Säkylässä 21.toukokuuta.
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Varuskunnan elokuvaluokkaan oli
kokoontunut yli 300 asiasta kiinnostunutta eri ikäistä naista ympäri VarsinaisSuomea ja Satakuntaa. Tilaisuuden avasi alueneuvottelukunnan puheenjohtaja
Tuija Saura. Porin Prikaatin esitteli lyhyesti majuri Esko Liimatta ja MPK
ry:n toimintaa selosti Varsinais-Suomen
piirin piiripäällikkö Mauri Ikonen. Puheenvuorossaan hän käsitteli MPK:n toimintaa ja sen liitäntöjä puolustusvoimiin

nyt ja tulevaisuudessa. Hän painotti vapaaehtoisten järjestöjen merkitystä osana
siviiliturvallisuutta. Siviilien kouluttautuminen tulee entistäkin tärkeämmäksi,
kun uuden lain mukana järjestöillä on
viranomaisten kanssa sopimus siviiliturvallisuuden ylläpidosta poikkeusoloissa.

Kotivara kunniaan
Kehittämispäällikkö Kaisa Härmälä
Marttaliitosta kertoi turvallisesta ruoasta ja ruokaturvasta sekä normaalioloissa että kriisin kohdatessa. Kriisi voi olla
paitsi sotatila myös onnettomuus, luonnonkatastrofi, sähkökatko, lakko, jakeluhäiriö tms. Kriisiaikanakin pitäisi väestölle turvata energian saanti eli 2 800
kcal/henkilö/päivä. Tärkeitä osa-alueita ovat tällöin mm. huoltovarmuus, riittävyys, terveellisyys, elintarvikkeitten
turvallisuus, oikea käsittely ja säilytys,
yleinen hygienia sekä kotivara. Erityisesti hän kiinnitti huomiota kotivaraan,
jollainen pitäisi olla koko ajan kaikilla
vaikkapa vain sairastumisen varalta.
Lääninvalmiusjohtaja, TT Veli-Pekka Nurmi puhui niin ikään siviilivarautumisesta ja -valmiudesta. Hän kartoitti uhkia, jotka voivat aiheuttaa kriisin.
Nyky-yhteiskuntaa voivat uhata esimer-

kiksi digitaalisen infrastruktuurin ja informaatiojärjestelmän häiriöt, energian
saannin keskeytyminen, kansainvälisen
kaupan ja kuljetuksen häiriöt, ympäristötuhot, epidemiat, kontrolloimattomat
pakolaisvirrat, kansainvälinen rikollisuus ja terrorismi sekä suuronnettomuudet. Uhista todennäköisyydeltään pienimpiä meillä ovat sotilaalliset uhat.

Valmius perustuu
arjen hallintaan
Häiriötiloissa ja poikkeusoloissa ei selvitä, ellei ole hyvää ennakkovalmentautumista ja -varautumista. Tärkeää on
huomata, että poikkeusolojen toiminta
rakennetaan normaaliolojen organisaatioiden varaan. Pyrkimyksenä on toimia mahdollisimman pitkään suunnitelmien mukaisesti, kuten tavallisesti.
Henkiseen kriisinkestokykyyn, tahtoon
selviytyä ja puolustautua, vaikutetaan
tiedotustoiminnalla. Opetustoimella
on tärkeä rooli, esimerkiksi sillä, mitä
lapsille kerrotaan päällä olevasta tilanteesta. Ydinoivallus on se, että valmius
perustuu normaaliolojen tehtävien mahdollisimman hyvään hoitamiseen.
Päivän arvovieras oli valtioneuvos
Riitta Uosukainen, sotilaskotisisar ja

Naisten Valmiusliiton puheenjohtaja.
Hän puhui värikkääseen ja valloittavaan
tapaansa omien kokemustensa kautta
naisten voimavaroista, varautumisesta ja
mahdollisuuksista vaikuttaa.

Sammutustekniikat
tutuiksi
Lounaan jälkeen jakauduttiin ryhmiin
ennakolta kunkin valitseman aihepiirin
mukaan. Valittavana oli mm. ensiapua,
maastotaitoja, suunnistusta, itsepuolustusta, alkusammutusta …
Itse olin alkusammutusryhmässä, jossa kuultiin ensin ohjeita teoriassa, miten
palamaan syttynyt rasvakattila oikeaoppisesti sammutetaan kattilankannella ja
sammutuspeitteellä. Sitten sama harjoiteltiin käytännössä. Vaatteensa liekkeihin saanut ”ihminen” opittiin myös sammuttamaan oikealla tavalla. Niin ikään
harjoiteltiin vaahtosammuttimen – joka
ei itse asiassa ollut vaahtoa, vaan vedensekaista kemikaalia – käyttöä.
Lopuksi nautittiin hyvin ansaitut kahvit sotilaskodissa. Päivä oli monipuolinen ja antoisa täyttäen tarkoituksensa.
Luennoitsijat olivat korkeatasoisia ja
aiheet mielenkiintoisia. Tuija Saura ansaitsee kiitokset siitä, että hän on toiminnallaan ja iloisella ja innostavalla asenteellaan pystynyt aktivoimaan naisia
osallistumaan valmiusliiton toimintaan
eri muodoissaan.

Hyvät valikoimat
kankaita ja ompelutarvikkeita
vaatetukseen ja
sisustamiseen.
Myrskylinnankatu 2B
32200 Loimaa
Puh. 02-762 1775
Avoinna
ma-pe 9.00-1700
la 9.00-13.00

T:mi fysioterapeutti

Päivi Kauppila

Fysikaalinen hoitolaitos

KUNTO-RENNOX Ky
Keskuskatu 18
23100 MYNÄMÄKI
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Millaisesta ajoneuvosta olisit
kiinnostunut...
Me tuotamme autot,
moottoripyrät ja asuntovaunut.
Etsimme sopivan, tuotamme sen
Suomeen ja hoidamme kaiken
tarvittavan kilpiin saakka.
Soita ja kysy lisää!
02- 763 1777

Maan ja meren herkut

SUOMEN
MUOTOKAAKELI OY
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Koulutusupseeri, yliluutnantti Erik
Fabritius (vas.); toimistosihteeri Merja
Reko; Aliupseerikoulun johtaja, kapteeni Juha Niinikoski; apulaisjohtaja,
kapteeni Anssi Hakanen ja yksikköupseeri, luutnantti Jouko Haanpää.

Ryhmänjohtajat
Aliupseerikurssin henkilökunta onnittelee Teitä kurssin suorittamisen ja
ylennyksenne johdosta. Olkaa ylpeitä
saamistanne tutkintomerkistä ja arvomerkistä.
Työt ryhmänjohtajana alkavat heti
muutettuanne omiin perusyksiköihinne.
Teitä odotetaan.
Olette nyt saaneet ryhmänjohtajan peruskoulutuksen. Te ette ole valmiita johtajia vaan johtajaksi kasvetaan ajan ja
kokemusten myötä. Johtajaksi kasvaminen on elinikäinen prosessi eikä kukaan
ole koskaan täysin valmis. Tässä prosessissa Teidän työtänne ja kehittymistänne tukee koko Porin Prikaatin henkilökunta. Seuratkaa ja tietoisesti muuttakaa
omaa toimintaanne ja käyttäytymistänne
pyrkimyksenä tulla paremmaksi johtajaksi.

Teidän vastuunne heinäkuun saapumiserän koulutustuloksista, valinnoista
jatkokoulutukseen, palvelusviihtyvyyteen ja erityisesti joukon suorituskykyyn
on suuri. Kantakaa vastuunne tunnollisesti. Kouluttaessanne muistakaa, että
ajasta on aina puutetta. Sanotaan, että
joukko on yhtä vahva kuin sen heikoin
lenkki. Muistakaa kouluttaessanne, että
Te koulutatte joko oman tai naapuriyksikön miehiä tai tulevia vertaisianne. älkää antako heille “heikon lenkin” koulutusta.
Omaa sekä alaisten asennetta on muokattava ajattelumalliin “mitä voin antaa”,
“mitä minä saan” sijasta sekä “paikkaani en jätä missään tilanteessa, vaan niin
kauan kuin minussa voimia riittää, suoritan saamani tehtävän loppuun”. älkää
antako heti periksi vastoinkäymisten sa-

tuttua vaan pitäkää tehtävä kirkkaana
mielessä.
Huolehtikaa myös omasta kunnostanne, sillä henkinenkin toimintakyky
romahtaa fyysisen toimintakyvyn menettämisen myötä. Menettämällä oman
toimintakykynne vaarannatte tehtävän
toteuttamisen ja samalla usean miehen
hengen.
Tsempatkaa itseänne ja palvelustovereitanne tekemään työnne parhaalla
mahdollisella tavalla. Sen enempää kukaan ei teiltä vaadi.
Menestys seuraa kovaa työtä ja yritystä.
Onnea ja menestystä tulevissa palvelustehtävissä ja elämässä sekä hyvää kesää.

Apukouluttajat
Upseerikokelaat Lauri Hento, Petri Lehtinen, Antti Nieminen, Jukka Riepponen
Kersantit Erkka Laine ja Teemu Iivari
Alikersantit Jari Alho, Antti Hirvonen,
Timo Humalamäki, Jaani Hurme, Iiro
Koli, Jori Laine, Tuomas Laine, Lassi
Maasalo, Matias Mattila, Tomi Mattila,
Pekka Nurminen, Ossi Rouvinen, Jukka
Ruonti, Tero Suominen, Mikko Toikka,
Joona Tormas ja Mikko Vekka.
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Mansikanmakuista
kesää...
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Avoinna
ma-to klo 8.30 - 20.30,
pe 8.30 - 20.00,
la 16.00-20.00 ja
su 12.00-20,00

