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PÄÄKIRJOITUS

Varusmiespoistuma

V

iime syksyn aikana Porin
Prikaati oli huomion kohteena poikkeuksellisen suuren
varusmiespoistuman takia. Tällaisen tilastopiikin sattuessa järjestelmä huolestuu ja asiaa aletaan tutkia.
Ei kai yli viidennes alokkaista joudu
keskeyttämään varusmiespalvelustaan siksi, että Porin Prikaatissa tehdään jotain väärin?
Toimin viime heinäkuussa prikaatin komentajan sijaisena, kun alokkaat aloittivat palveluksensa. Ensimmäisen kahden viikon aikana
hämmästelin, kun eteeni tuotiin valtavia pinoja sairaantarkastustoiminnan esityksiä varusmiespalveluksen
keskeyttämiseksi. Sitkeästi toimikunnan puheenjohtaja esitteli minulle tapauksen kerrallaan ja tein ikäviä
päätöksiä nuorten miesten siirtämisestä joko määräajaksi tai pysyvästi rauhan aikana reserviin. Toki joukossa oli myös muutoksia
palvelusluokkien A ja B välillä, mutta ne eivät minua huolettaneet. Erityisesti huolestuin suuresta fysiologisten vammojen
määrästä, joihin usein liittyi vielä henkistä oireilua. Voivatko
nuoret Länsi-Suomen miehet yhtäkkiä olla näin rapakunnossa?
Tuntui oudolta, että he olivat selvinneet kutsuntojen yhteydessä lääkärintarkastuksesta ja sitten yhtäkkiä saaneet tuki- ja liikuntaelinten vammoja, tulleet vaikeasti ylipainoisiksi jne.
Mikään ei kuitenkaan auttanut. Esitetyt tapaukset vaikuttivat selviltä ja ratkaisut oli tehtävä. Samalla toki huomasimme,
että prikaatin varusmiespoistuma alkoi kiivetä epätavallisiin
lukemiin. Prikaatissa aloitettiin ilmiön tarkempi kartoittaminen ja etsittiin mahdollisia virheitä tavasta, jolla koulutus ja
alokkaiden elämä yleensä oli toimeenpantu. Mitään ratkaisevaa ei kuitenkaan löydetty. Yllätyksekseni totesin peruskoulutuskauden lopussa, että johtaja- ja erikoiskoulutusvalinnat saatiin toteutettua ilman mainittavaa pulaa sopivasta aineksesta.
Edellisessä saapumiserässä oli ollut tässä kohdassa ongelmia,
kun sopivia ja halukkaita ei tahtonut olla riittävää määrää.
En voinut välttyä ajatukselta, että esikarsinta ei ollut toiminut riittävän tehokkaasti. Alokkaaksi oli tullut liikaa sellaisia nuoria, joilla ei olisi ollut mitään asiaa varusmieheksi.
Suuri poistuma on ikävä asia kyseisille nuorille, mutta kyllä se on sitä myös joukko-osastolle. Alokkaat otetaan vastaan, tarkastetaan prikaatin ja yhteistyökumppanien yhteisellä ponnistuksella, jaetaan yksiköihin, varustetaan, heitä aletaan
totuttaa sotilaselämään, kaiken kaikkiaan heidät otetaan melkoisella ponnistuksella osaksi Porin Prikaatia. Ja sitten ensimmäisten viikkojen aikana aloitetaankin päinvastainen prosessi: lääkäriin, tutkimusta ja haastattelua, paperisotaa, päätöksiä,

varustuksen luovutus, ehkä jo kadonneiden varusesineiden korvauskysymyksiä lippuineen ja lappuineen, ylimääräistä työtä päälliköille,
yksikköupseereille, kouluttajille, kotiväen huoli nuorensa asioista, vaikutus muiden alokkaiden ja heidän
yksiköidensä henkeen…
Ymmärrän hyvin, että miesten
yleisen asevelvollisuuden perusidea
on hyvin kattava varusmiespalveluksen suorittaminen ja sijoittaminen
sodan ajan joukkoihin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että varusmiespalveluksessa on säilytettävä tietty vaativuus, jotta saamme toimintakykyisiä
joukkoja reserviin. Niillä, joiden terveys ei kestä tuota vaativuutta, pitäisi olla kattavampi ennakkokarsinta.
Näin vältyttäisiin monilta pettymyksiltä ja paljolta turhalta työltä. Varusmiespalvelus on nykyään kalenteriltaan huippuunsa viritetty aikuiskoulutuksen tehokurssi. Sekä
koulutettavien että järjestelmän on kyettävä keskittämään tarmonsa nousujohteiseen ja mielekkääseen koulutukseen ilman,
että säkki vuotaa koko ajan nurkasta. Voimme madaltaa rimaa
tiettyyn rajaan asti, mutta on viime kädessä jonkun muun kuin
puolustusvoimien murhe, jos nuoren lähtökohtafysiologia ja
mielenterveys eivät kestä varusmiespalvelusta.
Porin Prikaati on pyrkinyt korjaamaan havaitut pienetkin
puutteet ja asettanut tavoitteita tämän vuoden alussa taloon tulleen saapumiserän suhteen. Tälläkin kertaa ensimmäisen viikon poistuma oli oudon korkea, mutta alku näyttää muuten
paljon paremmalta. Poistuma on melko normaali, noin 10 prosenttia. Heinäkuun alokkaista koulutetut ryhmänjohtajat ja kokelaat ovat hyviä johtajia. Joukoissa vallitsee hyvä henki. Tästä on hyvä jatkaa kohti erikoistumista sodan ajan tehtäviin.
Toivottavasti taannoinen korkea poistuma oli vain tilastopoikkeama ja Porilaiset saavat jatkossakin keskittyä oleelliseen, kotimaan puolustukseen ja sitä kautta myös kansainvälisten sotilaallisten valmiuksien luomiseen ja suunnitteluun.

Eversti
Sakari Wallinmaa
päätoimittaja
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PALVELUSKELPOINEN
NUORUKAINEN. Puolustusvoimien ylilääkäri, lääkintäkenraalimajuri
Pentti Kuronen (oik.) on huolissaan
nykynuorten kunnosta ja ylipainosta. Miten he pärjäävät työelämässä 20
vuoden kuluttua, Kuronen murehtii.

Turhat keskeyttämiset karsittava pois

Kutsuntatarkastuksia
tehostetaan
Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

Varusmiespalveluksen keskeyttämiset ovat nousseet otsikoihin viime aikoina ja syystäkin. Porin Prikaatiin viime
heinäkuussa palvelukseen astuneiden osalta keskeytysprosentti nousi yli 20:een prosenttiin. Asiaa perin pohjin
tutkittaessa ja analysoitaessa ei löytynyt mitään erityistä
syytä poikkeukselliseen poistumaan. Kolmannes, 6,7 prosenttia, karsiutui jo ensimmäisen palvelusviikon aikana,
mikä antaa ymmärtää, ettei kyse voi olla siitä, että palvelusolosuhteissa oli jotain perinpohjaista vikaa.

E
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i ole kenenkään – ei varusmiehen itsensä, puolustusvoimien
eikä yhteiskuntamme - etu, että
nuori suomalainen mies suunnittelee
elämäänsä 6 – 12 kk:n mittaisen ajan-

jakson lakisääteisen asevelvollisuuden
suorittamiseksi, siirtää ehkä opiskelujen
aloittamista ja lähtee suurin odotuksin
palvelukseen, missä hänet varustetaan
sotilaaksi aina asetta myöden. Kunnes

koittaa tulotarkastus, missä lääkäri toteaa, ettei kyseistä nuorukaista olisi alun
alkainkaan tullut määrätä palvelukseen
hänessä ilmenevän fyysisen tai psyykkisen rajoittavuuden vuoksi. Varusteet takaisin varusvarastolle, ase öljyttynä taisteluvälinevaraston hyllyyn odottamaan
seuraavaa isäntää, littera käteen ja paluu
lähtöpisteeseen. Pahimmassa tapauksessa persauksissa on elinikäinen leima
”tyypistä, joka ei kelvannut edes inttiin”.
Todellisuudessa monilla näistä keskeyttäjistä on ollut hyvä motivaatio asepalveluksen suorittamiseen, mutta palvelusta edeltänyt seulontajärjestelmä on
pettänyt heidän kohdallaan. Silti ”maitojunalla ” kotiin palanneen on turha se-

litellä naapureille, että ”kyllähän minä,
mutta kun …”. Luuseri mikä luuseri,
naapuri ehkä ajattelee.

Tarkastuksia pyritään
tehostamaan
- Puolustusvoimat on tiedostanut kutsuntatarkastuksiin ja etukäteisseulan
vuotamiseen liittyvät ongelmat ja itse
asiassa jo ryhtynytkin toimenpiteisiin
asiantilan parantamiseksi. Kutsuntatarkastuksia tekevien terveyskeskuslääkärien tietämystä varusmiespalveluksen
luonteesta ja rasittavuudesta pyritään lisäämään. Puolustusvoimien laatima terveystarkastusohje on päivitetty viimeksi
v. 2006. Lyhimmilläänkin varusmiespalvelus on sekä fyysisesti että henkisesti
varsin vaativa kokemus, mikä lääkärien tulisi ottaa huomioon kutsuntaikäisiä
tarkastaessaan. Suurimmissa taajamissa omat sairaanhoitajamme, jotka tuntevat varusmiespalveluksen asettamat
vaatimukset, ovat olleet mukana kutsuntatarkastuksissa. He pystyvätkin helposti
seulomaan joukosta palvelukseen soveltumattomat nuoret, sanoo puolustusvoimien ylilääkäri, lääkintäkenraalimajuri
Pentti Kuronen. Hän osallistui tammikuun saapumiserän terveystarkastuksiin
Huovinrinteellä parin päivän ajan.
Nykyisin hieman yli puolet keskeyttämisistä johtuu henkisistä syistä: sopeutumishäiriöistä, ahdistuneisuudesta
ja masennuksesta. Fyysiset syyt, kuten
alaselän ja alaraajojen ongelmat, vaivaavat noin joka kolmatta keskeyttäjää.
- Ylipaino ja heikentynyt kunto, Kuronen tiivistää fyysisten ongelmien syyt.
Vuonna 1994 palvelukseen astuneiden varusmiesten painoindeksi (BMI) oli
22,33. Kymmenen vuotta myöhemmin
se oli jo 23,58. Tuolla ajanjaksolla keskimääräinen paino on noussut 70,8 kilosta 75,2 kiloon. Vuonna 2006 keskipaino
oli jo 77 kiloa. Keskipituus ei ole juurikaan noussut vuosien
”Millaisessa
kuluessa.
kunnossa tämän
Vuosipäivän nuoret
na 2004 –
ovat työelämäs- 2005 tutkittiin runsaan
sä 20 vuoden
7 000 vakuluttua?”
rusmiehen
liikunta-aktiivisuutta ennen palvelukseen astumista. Tuolloin 67 prosentilla aktiivisuus
todettiin terveyden kannalta riittämättömäksi. Yli 15 prosenttia ilmoitti, ettei
harrasta juuri mitään liikuntaa. Palvelusaikana varusmiehiä pyritään innostamaan liikuntaan, mutta se yksin ei riitä.

Myös kotona ja kouluissa tulisi kiinnittää enemmän huomiota lasten ja nuorten
liikunta- ja ruokailutottumuksiin.
- Puolustusvoimat on tietysti huolissaan reserviläisten taistelukunnosta. Kyseessä on kuitenkin koko yhteiskuntaa
koskeva ongelma, mikäli muutosta ei
saada aikaan. Millaisessa kunnossa tämän päivän nuoret ovat työelämässä 20
vuoden kuluttua, lääkintäkenraalimajuri
Kuronen murehtii.
Porin Prikaatin komentaja, prikaatikenraali Markku Nikkilä on tyytymätön
tilanteeseen, missä hänenkin varuskuntansa porteista astuu sisään nuorukaisia,

joiden paikka ei ole armeijassa.
- Puolustusvoimien kannalta tämä on
niin ajan, rahan kuin resurssien tuhlausta
puhumattakaan siitä, että siitä aiheutuu
henkisiä hiertymiä niille nuorille, jotka
palaavat turhan pyörähdyksen jälkeen
pikaisesti siviiliin, Nikkilä sanoo.
Hän myös muistuttaa, ettei puolustusvoimat ryhdy ”räätälöimään” vajaakuntoisille varusmiehille sellaisia tehtäviä,
joista he kykenisivät selviytymään palveluksen loppuun. Nykyisin myös Bmiehet saavat koulutuksen, jonka perusteella heidät sijoitetaan sodan ajan
joukkoihin.

Palveluskelpoisuuden
arviointiin on selvät
kriteerit

A

sevelvollisille suoritetaan kutsuntoja edeltävänä keväänä lääkärintarkastus omassa terveyskeskuksessa.
Arvioitaessa nuoren miehen kykyä suoriutua varusmiespalveluksesta, asiaa tulee pohtia kolmelta eri kantilta:

rella on esimerkiksi vakavia mielenterveysongelmia, hänen paikkansa ei ole
armeija, missä käsitellään aseita.

• Palveluksen tulee olla turvallinen
henkilön itsensä kannalta. Mikäli hänellä on vaivoja tai sairauksia, jotka saattavat pahentua palveluksen seurauksena,
häntä ei tule määrätä palvelukseen.

Erityistä painoa palveluskelpoisuuden arvioinnissa tulee kiinnittää mahdolliseen päihderiippuvuuteen, mielenterveyshäiriöihin, pitkäaikaisiin ja pysyviin
sairauksiin, fyysiseen kuntoon ja henkilön omaan motivaatioon.

• Palvelustovereiden ja järjestelmän
turvallisuus eivät saa vaarantua. Jos nuo-

• Asevelvollisen tulisi olla sijoittamiskelpoinen reserviin vähintään 40 ikävuoteen asti.

TURHA REISSU. Keskimäärin runsaat 11 prosenttia varusmiespalveluksen
aloittaneista keskeyttää. Valtaosa keskeyttäjistä poistuu
kasarmien porteista kahden
ensimmäisen palvelusviikon
aikana.
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Suomalaiset mukaan uuteen kriisinhallintaoperaatioon

Afrikan mustan
sydämen asialla
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

Euroopan unioni valmistautuu parhaillaan Tshadissa ja
Keski-Afrikan tasavallassa
toimeenpantavaan kriisinhallintaoperaatioon, johon
Suomi osallistuu 60-henkisellä osastolla. Toimialue,
The black heart of Africa eli
Afrikan musta sydän haasteineen on huomioitu joukon koulutuksessa.
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- Toimintaympäristömme olosuhteet
tulevat olemaan erilaisia, mihin suomalaiset rauhanturvaajat ovat aiemmin tottuneet: taudit, heinäkuusta lokakuuhun
kestävä sadekausi, jonka jälkeen alkavat kuivan kauden hiekkamyrskyt tarjoavat haasteita, luettelee suomalaisjoukon vanhin, komentaja Timo Kirvesoja.

Hän ei kuitenkaan epäröi toviakaan, etteivätkö suomalaiset pärjäisi kurjissakin
oloissa kuuman auringon alla.
Kaksiviikkoisen koulutuksen aikana kerrattiin sotilaan perustaidot ja perehdyttiin mm. islamin saloihin ja afrikkalaiseen kulttuuriin. 1990-luvun
alkupuolella Tshadissa Ranskan muukalaislegioonan riveissä palvellut suomalainen kävi luennoimassa lähtijöille kokemuksistaan. Hän antoi vinkkejä mm.
hygienian hoidosta alueella, missä erilaisten tautien esiintyvyys on suurimpia
maailmassa.
Suomalaisten nelihenkinen etujoukko saapui Tshadin pääkaupunkiin
N’Djamenaan lauantaina 23.2. iltapäivällä. Pääjoukon ensimmäinen osasto
lensi 24.2. Suomesta Ruotsiin, ja sieltä
4.3. edelleen Tshadiin yhdessä ruotsalaisten rauhanturvaajien kanssa. Viimeinen suomalaisosasto saapui operaatioalueelle ennen maaliskuun puoliväliä.

Maan sisäisiä pakolaisia
lähes 200 000
EU:n sotilasosasto ryhmittyy Tshadiin itäosaan ja Keski-Afrikan tasavallan
koillisosaan yhdeksi vuodeksi läheisessä yhteistyössä YK:n kanssa. Alustavan operatiivisen kyvyn saavuttamisen
jälkeen se tukee turvallisen ympäristön
tuottamista. Sotilasosaston päämääränä
on vaarassa olevien siviilien suojaaminen, humanitaarisen avun perille saamisen takaaminen, YK-henkilöstön suojaaminen sekä sisäisten pakolaisten paluun
mahdollistaminen. Tehtävät ovat varsin
haastavia, sillä esimerkiksi maan sisäisiä
pakolaisia on noin 180 000, joiden lisäksi Darfurin alueelta paenneita on arviolta 230 000.
Suomalaisten ensivaiheen tehtäviksi on suunniteltu Abecheen sijoitettavan
esikunnan suojaaminen sekä valmistautuminen saattueiden suojaustehtäviin

TURVALLISTA MATKAA. Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Seppo Toivonen
saatteli pääjoukon ensimmäisen osaston matkaan
24.2. Turun lentoasemalta kohti Ruotsia. Sieltä
matka jatkui runsaan viikon jälkeen Tshadin pääkaupunkiin N’Djamenaan, jonne rauhanturvaajat
saapuivat 4.3. iltapäivällä.
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PÄIVISSÄ, EI KILOMETREISSÄ. Matkanteko Tshadissa mitataan päivissä eikä
kilometreissä. Asfaltoitua tietä maassa on vain muutamia satoja kilometrejä.
päähuoltoreiteillä. Tehtävät ovat samantyyppisiä, joita suomalaiset hoitivat osallistuessaan UNMEE-operaatioon Eritreassa ja Etiopiassa 2003 – 2004.
Komentaja Kirvesoja joukkoineen on
kouluttautunut tulevaan tehtäväänsä Säkylässä. Tshadiin lähetettävä osasto on
Porin Prikaatille järjestyksessään viides
perustettava, koulutettava ja varustettava uusi kriisinhallintajoukko. Operaatioiden vaihtohenkilöstö on koulutettu
Säkylässä vuodesta 2004. Tämän vuoden alusta prikaatin tehtäviin sisällytettiin lisäksi aiemmin Puolustusvoimien
Kansainväliselle Keskukselle kuulunut
kriisinhallintajoukkojemme kansallinen
johtovastuu. Tämän myötä tällä hetkellä maailmalla palvelevien runsaan 600
rauhanturvaajamme asioita hoidetaan
nykyisin Säkylässä. Porin Prikaatiin perustettu operaatiokeskus on yhteydessä
heihin kellon ympäri vuoden jokaisena
päivänä.
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Kutsuntaikäinen
syynissä

O

n taas se aika vuodesta, jolloin
postiluukusta tipahtanut virallisen näköinen kirje yllättää monen nuoren miehen – ja myös kotiväen.
Sen sävykin tuntuu tiukalta : …näet kutsuntatilaisuutesi, johon Sinun on lain
(Asevelvollisuuslaki 23§) mukaan
osallistuttava… ”Joko nyt, ei meidän
pojasta vielä armeijaan ole, ehkä parin
vuoden päästä sitten”. Harva nuorikaan
on asiaa sen tarkemmin ehtinut miettiä:
mitenkähän siellä pärjää ja minne sitä
menisi?
Saman ”pärjäämisongelman” edessä
on myös parin kuukauden kuluttua terveyskeskuslääkäri, joka pyrkii selvittämään nuoren miehen palveluskelpoisuusluokkaa. Osalla tilanne on selvä:
hyväkuntoisia, hyvin koulussa menestyviä urheilijapoikia - selviä A-miehiä.
Toisaalta on ennestään tiedossa olevia
sairauksia, jotka rajoittavat tai estävät
palveluksen. Sitten on myös paljon ongelmatilanteita, joihin lyhyen vastaanottokäynnin aikana joutuu ottamaan
kantaa. Vastaanotolle saattaa tulla siloposkinen, hieman pullukka, vähän liikkuva, netissä viihtyvä poika, jonka äiti
jää kehotuksen jälkeen ulkopuolelle
odottelemaan. Tai sitten nahkatakkinen,
rastatukkainen, niittikorvainen ”kovis”,
joka ensi töikseen uhoaa, ettei sitten oikein pidä komentelusta.
Tällaisissa tapauksissa terveyskeskuslääkäri on hieman ymmällään. Kummallakaan ei ole varsinaista fyysistä tai
psyykkistä sairautta, ja usein varsinaiseen palvelukseen astumiseen on aikaa
vielä pari vuotta. Ääritapaukset voidaan
toki jo tässä vaiheessa heti arvioida Eluokkaan. Toisaalta, jos ensinmainittu
alkaa kohentaa fyysistä kuntoaan ja jälkimmäinen asennettaan, ei kummallakaan ole ongelmia palveluksen suhteen.
Jos taas mitään kohennusta ei parissa
vuodessa tapahdu, on vaarana asepalveluksen keskeytys heti alkuunsa.
Nykyisin yli 10 % palveluksensa
aloittaneista varusmiehistä keskeyttää.
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Yleisimpiä syitä ovat sopeutumisvaikeudet, mielenterveysongelmat ja fysiikan pettäminen. Sopeutumisvaikeuksien takaa löytyy usein lyhytjänteisyyttä,
auktoriteettien puutetta, rikkinäisiä perhesuhteita, rahahuolia, syrjäytyneisyyttä, riippuvuutta netistä tai tyttöystävästä jne. Kaikki asioita, joita ei useinkaan
lyhyen kutsuntatarkastuksen yhteydessä
ehditä käsitellä. Myöskään lievät mielenterveysongelmat tai huono fyysinen kunto eivät välttämättä tule selvästi
esille. Varsinaisessa kutsuntatilanteessa
tehdyt terveydenhoitajan psykologiset
haastattelut riskiryhmäläisille ovat arviossa suureksi avuksi.
Mitä sitten voitaisiin tehdä tilanteen
korjaamiseksi ja palveluksen keskeyttämisen ehkäisemiseksi?
Terveyskeskuksissa
kutsuntaikäisten tarkastukset voisi pyrkiä keskittämään esim. terveysasemakohtaisesti muutamalle armeijan käyneelle
(mies)lääkärille. Mielenterveyden ongelmien selvittämistä ennen palvelusta tulisi tehostaa. Myöskään fyysisestä kunnosta ei nykymuotoinen lääkäritarkastus
tuo juurikaan tietoa. Varusmiespalveluksen alkuvaiheessa ollaan ongelmallisessa tilanteessa: varusmieskouluttajien

suurin höykytysinto ja toisaalta alokkaiden alkujännitys ja alkuvaiheen
kulttuurishokki osuvat samaan ajanjaksoon, jolloin keskeyttämisten lumipalloefekti saattaa käynnistyä.
Nyky-yhteiskunnassa kun sitä
”maitojunaakaan” ei enää niin
häpeälliseksi koeta. Laajemmin ajatellen koululiikunnan
lisääminen, nuorison fyysisen kunnon kohentaminen
ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat tietenkin tärkeitä,
mutta hankalammin saavutettavia tavoitteita.
Paitsi yhteiskunnallisesti niin myös henkilökohtaisella tasolla
monesti on kyse tärkeästä asiasta itsetunnon kehityksen
ja tulevaisuuden
suhteen.
Niinpä
niin… se samainen kirje putoaa
lähipäivinä meidänkin kodin postiluukusta, mutta
”ei siitä pojasta
vielä ole…”

Kirjoittaja,
apulaisylilääkäri Jyrki Levola toimii kutsuntalääkärinä
Porin terveyskeskuksessa.

KIIREITÄ RIITTÄÄ. Huovinrinteellä maalikuussa vierailleelta
puolustusministeri Jyri Häkämieheltä ei jäänyt huomaamatta
”Porilaisten” kiireinen työtahti.

Puolustusministeri vieraili Suomen kiireisimmässä prikaatissa
Teksti: Matti Vihurila Kuva: Jorma Pihlava

P

uolustusministeri Jyri Häkämies tutustui Porin Prikaatiin 9.
– 10. maaliskuuta. Ohjelmaan sisältyneen prikaatin yleisesittelyn jälkeen
hän tutustui rauhanturvaajia kouluttavan Kriisinhallintakeskuksen toimintaan ja seurasi varusmiesten harjoitusta
maastossa. Vierailun päätteeksi järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Porin Prikaatin asiat jäivät kuitenkin taka-alalle, kun
toimittajia kiinnosti Suomen ilmoittautuminen Naton nopean toiminnan joukkoihin (Nato Response Force, NRF).
Huovinrinteen kiireinen työtahti ei
jäänyt ministeriltä huomaamatta.

- Olen tutustunut parin päivän ajan
Suomen kiireisimmän prikaatin toimintaan, Jyri Häkämies totesi tiedotustilaisuuden aluksi.
Hän muistutti NRF-päätöksen olevan
perua viime hallituskaudelta. Kyseessä
on vasta peruspäätös, ja lopulliset päätökset joukkojen kouluttamisesta ja osallistumiseta mahdollisiin tehtäviin tehdään myöhemmin. Suomen roolia NRF:
ssä Häkämies kuvasi lähinnä täydennysmiehen rooliksi. Yhdestä asiasta on kuitenkin jo tässä vaiheessa varmuus: mikäli suomalaisia tarvitaan tulevaisuuden
NRF-operaatioissa, heidät koulutetaan

Porin Prikaatissa Säkylässä.
Puolustusministerin seurueeseen kuulunut entinen Porilaskomentaja, kenraalimajuri Arto Räty oikoi tiedotustilaisuudessa käsityksiä NRF:stä Naton
iskujoukkona.
- Naton nopean toiminnan joukkoja
on käytetty pääasiassa kriisinhallintaan
ja humanitaarisen avun perillesaattamiseen. Olemme osallistuneet Nato-johtoisiin kriisinhallintaoperaatioihin vuodesta
1995, joten ei tässä ole mitään dramaattista ole tapahtunut, Räty muistutti.
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1/2008-saapumiserän sotilasvala
Huovinrinteellä 15. helmikuuta
Kuvat: Olli Merikallio ja Jukka Lehto

OMAISET TODISTAJINA. Tammikuun saapumiserän sotilasvalaa saapui todistamaan runsaat 4 000 omaista
ja ystävää.

VIRKEÄ VETERAANI. Köyliöläinen sotaveteraani
Olavi Linturi esiluki nuorten sotilaiden sotilasvalan.
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SOTILASVAKUUTUS. Ennen varsinaista valatilaisuutta runsaat parikymmentä alokasta antoi sotilasvakuutuksen. Se on sisällöltään ja
velvoittavuudeltaan samanlainen kuin
sotilasvalakin, mutta vakuutuksesta
puuttuu uskontoon liittyvä osuus.
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VIISIKOLLE KULTAA. Majurit
Rainer Kemppainen (vas.) ja Janne
Varjonen sekä yliluutnantit Jouni Mäentaus, Kari Ojanen ja Petri
Fleminch palkittiin Porin Prikaatin
kultaisella levykkeellä.
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RISTI SUN RINTAAN. Yksi merkittävimmistä
prikaatin yhteistyökumppaneille annettavista tunnustuksista on Porilaisristi, joita on myönnetty jo
vuodesta 1962 alkaen. Ristin tunnukseksi otettiin
jalkaväkeen ja historiaan viittaavat Porin Rykmentin sotilaiden vuosien 1808 – 09 sodassa käyttämät kiväärit pistimineen sekä lakki ja Satakunnan miekkaa pitävä karhu. Kuvassa vasemmalla
Tuija Ryömä, Marita Torkkeli, Raimo Salo, Anne
Linden, Kalle Saarinen ja Nils-Eric Backman.

Porin Prikaatin 382. vuosipäivä
Teksti: Matti Vihurila Kuvat: Olli Merikallio

Sotilasvalan yhteydessä
15.2. juhlittiin myös Porin
Prikaatin 382. vuosipäivää. Elokuvaluokassa järjestetyssä päiväjuhlassa
palkittiin lähes 80 ”Porilaista” ja prikaatin yhteistyökumppania.
Tilaisuuden juhlapuheen piti upseerinuransa Huovinrinteellä 1980 aloittanut nykyinen maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatikenraali Seppo Toivonen.
Säkylän Sotilaskotiyhdistys muisti juhlivaa prikaatia lahjoittamalla neljä
tietokonetta, jotka sijoitettiin sotilaskodissa toimivaan, varusmiesten käytössä
olevaan Nettibaariin. Lahjoituksen arvo
on noin 4 000 euroa.

Porilaisristit
Everstiluutnantti
Petri Kosonen ....................Kauniainen
Everstiluutnantti Janne
Oksanen ........................... Kankaanpää
Yliluutnantit
Christian Perheentupa ............... Turku
Vesa-Pekka Pesonen .................Paimio
Matti Jorva ................................ Turku
Matti Uotila ................................. Aura
Luutnantit
Veli-Kalle Kursi ...................Vammala
Matti Vehmas ............................Laitila
Matti Filatoff ............................. Turku
Matti Kulmanen ....................... Oripää
Henri Palin .................................. Eura
Juho Talvitie .............................. Turku
Sippo Juures ....................... Kokemäki
Ville-Matti Koski ..................... Säkylä
Lotta Kotkasaari .......................... Eura
Mikael Lähdesmäki ................... Turku
Lauri Mukka .............................. Turku
Antti Parviainen ....................... Säkylä
Mikko Rikkonen .......................... Pori
Tommi Vironen ..................Sääksmäki
Toni Laine ................................ Säkylä
Kersantit
Lasse Hento .................. Uusikaupunki
Mika Huju ................................ Kiikka
Alikersantti Tero Saari .......Mynämäki
Sotilasammattihenkilöt
Raine Vesanto .............................. Aura
Timo Randell ............................. Turku

Vanh.asentaja Olli Vahala .....Vampula
Asentaja Reijo Haakana ............ Säkylä
Sihteeri Auli Pakula ................. Säkylä
Sihteeri Anne Lähteenmäki ......... Eura
Soskuraattori Mirjami Flemmich Yläne
Tstosihteeri Eveliina Yski ........Köyliö
Muille Porin Prikaatin hyväksi erityisen ansiokkaasti työskenneille henkilöille
Toimistonhoitaja
Tuija Ryömä ..............................Köyliö
Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry
Sotilaskotisisar
Marita Torkkeli ........................ Säkylä,
Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry
Kiltaveli Raimo Salo ................. Turku,
Porin Rykmentin-Porin Prikaatin Kilta
Toimistosihteeri Anne Lindén .. Säkylä,
Säkylän Vaatetuskorjaamo
Vanhempi asentaja
Jukka Kankaanpää .................... Yläne,
Puolustushallinnon Rakennuslaitos
Lääkäri Kalle Saarinen ................. Eura
Lääkäri Kari Hämäläinen ............. Eura
Toimittaja Nils-Eric Backman .. Turku,
Helsingin Sanomat, Turun toimitus
Porilaistaistelija, kouluttajapalkinto
Kapteeni Vesa Kankare ............ Säkylä
Yliluutnantti Tommi Mäkinen . Säkylä
Porin Prikaatin levykkeet
(Porin Prikaatin Tukisäätiön stipendin kera)
Kultainen levyke
Majuri Rainer Kemppainen ......Köyliö
Yliluutnantti Jouni Mäentaus .... Säkylä
Yliluutnantti Petri Fleminch ....Rauma
Majuri Janne Varjonen ............. Säkylä
Yliluutnantti Kari Ojanen ........Rauma
Hopeinen levyke
Sihteeri Mirja Lindroos ............ Säkylä
Sairaala-apulainen
Helena Mäkelä ......................... Säkylä
Kapteeni Lauri Kajava ............. Säkylä
Luutnantti Tommi Renfors ....... Säkylä
Yliluutnantti Reijo Kortteus ........ Eura
Luutnantti Mikko Lähdemäki ..Rauma
Luutnantti Markku Korpela ..... Säkylä
Luutnantti Arto Kelhä ......Lapin kunta
Kapteeni Saku Silmu ................ Säkylä
Insinööri Janne Helenius ...Nousiainen
Yliluutnantti
Keimo Korpioksa ..................... Säkylä

Pronssinen levyke
Fysioterapeutti
Jussi Sihvonen ....................... Naantali
Kapteeni Erik Fabritius ............Köyliö
Yliluutnantti Teemu Hassi ........ Raisio
Yliluutnantti Juha Viljanen .... Marttila
Toimistosihteeri Anne Jokinen . Säkylä
Insinöörikapteeni
Jorma Latvajärvi .......................... Pori
Luutnantti Tuomo Koivisto ...... Säkylä
Luutnantti Juha Mäkinen .......... Turku
Yliluutnantti Matti Jorva ........... Turku
Yliluutnantti
Juha Linjamäki ......................Vampula
Luutnantti Kari Sorkkila .......... Säkylä
Luutnantti Jaakko Elo ........ Harjavalta
Yliluutnantti Sini Kouri ............ Turku
Luutnantti Jaakko Liimatta ..Vammala
Työnjohtaja Mikko Niitynpää .. Säkylä
Ajosuunnittelija
Marko Kanth ...................... Harjavalta
Ylikersantti Mikko Vahala ...Huittinen
Varastonhoitaja Heimo Helin ... Säkylä
Vuoden siviilityöntekijä
Hankkija Pirjo Pellonperä ........Köyliö
Vuoden urheiluteko
Luutnantti Markku Virtala .... Parainen
Joukkoyksiköiden kärkikouluttajat
Luutnantti Ville Seppä .... Punkalaidun
Yliluutnantti Ville Korhonen .... Turku
Luutnantti Sippo Juures ..... Kokemäki
Joukkoyksikön vuoden liikuntavaikuttajat
Varastomestari
Marco Meriläinen .....................Köyliö
Tutkimuskoordinaattori
Anu Mylläri ............................... Turku
Ltn Erkki Kantonen ..................Pöytyä
Ltn Pekka Välimäki ..................Raisio
Vuoden työpiste
Kriisinhallintakeskus
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Kriisinhallintakeskus

- porukka parhaasta päästä
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

P
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orin Prikaatin Vuoden työpisteenä palkittiin Kriisihallintakeskus. Palkinnon myöntäminen
koettiin työtekijöiden keskuudessa kannustavana.
- Kriisihallintakeskus on perustettu
Porin Prikaatiin vasta viime vuoden alussa. Sitä taustaa vasten tunnustus lämmittää ja työmme arvostus kannustaa, sanoo
keskuksen johtaja Rolf Kullberg.
Everstiluutnantti Kullbergin mukaan
Kriisihallintakeskus hoitaa nyt kokonaisvaltaisesti osaa Puolustusvoimien Kansainväliseltä Keskukselta Porin Prikaatiin siirtyneistä tehtävistä.
- Toteutamme Maavoimien uusiin
kriisinhallintaoperaatioihin tarkoitettujen joukkojen perustamisen. Parhaillaan
teemme työtä Tshadiin lähtevän osaston
pääjoukon kanssa. Olemme myös kouluttava joukkotuotantoyksikkö. Viime
vuonna johdimme Pohjoismaisen taisteluosaston suomalaisosien koulutuksen.
Taisteluosaston puoli vuotta kestävä valmiusvuoro alkoi tammikuun alussa.
Seuraavan Euroopan unionin nopean

toiminnan suomalaisjoukon koulutus alkaa vuonna 2011. Työtä riittää silti, sillä
Kriisihallintakeskus huolehtii myös yksittäisten rauhanturvaajien varustamisesta, tarkastamisesta, lähettämisestä ja
kotiuttamisesta käynnissä oleviin Maavoimien kriisinhallintaoperaatioihin.
Kullbergin mielestä esimiehiltä saadun kiitoksen lisäksi koulutettavilta saatu palaute on ollut kannustavaa.
- Monet koulutettavista ovat kokeneita rauhanturvaajia, jotka ovat todenneet
koulutuksen mielekkääksi sekä kohdealueella vaadittavia taitoja vastaavaksi.
Hyvästä palautteesta huolimatta emme
saa jäädä tuleen makaamaan. Meidän on
koko ajan pystyttävä kehittämään kriisinhallintakoulutusta ja siirtämään sitä
myös varusmieskoulutukseen, mikä tulee ajan myötä vahvistamaan myös kotimaan puolustamista.
Kriisihallintakeskuksessa työskentelee 12 henkilöä. Koulutusjaksoilla tarvittavaa henkilöstötäydennystä saadaan
Porin Prikaatista ja muista joukko-osastoista.

VUODEN TYÖPISTE. Kriisinhallintakeskuksessa työskentelee 12 ”Porilaista”, joista kuvassa vasemmalta kapteeni Jyrki Kuusrainen, yliluutnantti
Antti Rajahalme, yliluutnantti Teijo
Heinonen, toimistosihteeri Nina Peltola ja toimistosihteeri Jaana Vuorio.
Keskuksen johtaja, everstiluutnantti
Rolf Kullberg istuu joukkonsa edessä
ja myhäilee arvokkaan tunnustuksen
saamisen johdosta.

Kiire leimaa työtä
Nina Peltola on työskennellyt Kriisihallintakeskuksessa sen perustamisesta
alkaen. Hän toimii koulutusyksikön yhteyshenkilönä, jonka tehtävänä on huolehtia päivärahoista, matkakorvauksista
ja henkilöstöhallintoon liittyvistä asioita.
- Kiire on täällä meidän kaikkien
työlle leimallista, mutta hyvällä porukkahengellä pystymme auttamaan ja tukemaan toisiamme.
Nina Peltola on aiemmin toiminut siviilissä kaupan alalla. Hän pitää puolustusvoimien palkitsemisjärjestelmää selvänä ja mutkattomana.
- Täällä osataan kannustaa monin eri
tavoin, on Porilaisristit ja erilaiset plaketit. Tämä Vuoden työpiste -tunnustuskin
lämmittää ja kannustaa yrittämään porukalla parasta.

Palkitseminen lämmittää
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo
Hyvä työpaikkahenki kantaa vaikeitten hetkien yli.
Vaikka olisi kuinka raskasta ja kiirettä niin hyvä
työtiimi keventää toistensa taakkaa, sanoo Pirjo
Pellonperä, joka palkittiin
Porin Prikaatissa Vuoden
siviilityöntekijän palkinnolla.
Reippaista otteistaan ja iloisuudestaan tunnettu Pirjo Pellonperä on toiminut tämän vuoden alusta kansainvälisten kriisinhallintajoukkojen hankkijana.
Nykyistä pestiään ennen Pirjo ehti työskennellä prikaatin muonituskeskuksessa
työnjohtotehtävissä 25 vuotta ja vuoden
prikaatin hankkijana.
- Muonituskeskuksessa työhöni kuului myös ruuan hankintatehtäviä, joten
päätin hakea avoinna ollutta prikaatin
hankkijan tehtävää ja sitten vuotta myöhemmin kriisinhallintajoukkojen hankkijan paikkaa - kummallakin kerralla
minua onnisti.

Pirjon hankintatyö muuttui monin
verroin monipuolisemmaksi, sillä maailmalle lähetettävät joukot tarvitsevat miltei kaikkea maan ja taivaan väliltä.
- Viimeisin tilaus koski hammaslääkärin instrumentteja. Lähiaikojen hankintalistoilta löytyy esimerkiksi digitaalikameroita, kuvankäsittelylaitteita,
virsiä Cd-levyllä, kuntoiluvälineitä, vedenpuhdistuskemikaaleja ja erilaisia lääkintätarvikkeita.
Työtään Pirjon ei tarvitse tehdä yksin,
sillä hankinnat työllistävät kolme henkilöä, joista jokaisella on omat erikoisosaamisalueensa. Apuna on joukko eri
alojen teknisiä asiantuntijoita, jotka arvioivat, soveltuuko tilattavaksi aiottu laite kyseiselle joukolle. Tavarat hankitaan
Maavoimien materiaalilaitoksen varikoilta tai varasto-osastoista, sopimustoimittajilta tai kilpailutuksen kautta.
- Välillä menee väkisin sormi suuhun
ja on pyydettävä apua. Esimerkiksi lääkintäpuolen instrumenttien nimet eivät
kerro maallikolle mitään. Onneksi prikaatissa on monen alan asiantuntijoita,
jotka ovat jaksaneet antaa kiitettävällä
tavalla neuvoja.
Vuoden siviilityöntekijän palkinto

PALKITTU HANKKIJA.
Pirjo Pellonperällä on takanaan yli 25 vuoden työura
Porin Prikaatissa.

lämmittää Pirjoa, mutta hänen mielestään se on samalla koko työporukalle
kuuluva.
Köyliön Vuorenmaan kylässä asuva
kahden lapsen äiti on jo mummu, mutta
reipas sellainen.
- Kerran muonituskeskuksen keittiössä näytin muulle työporukalle, miten
yksi vanhempi herrasmies ottaa valssin
askelia. Paikalle tulla tupsahti huomaamattani huoltopäällikön johtama vierailijaryhmä. He saivat nähdä, miten ruokaa tehdään valssin tahdissa, kertoo
Pirjo nauraen.
Porin Prikaatissa kannustamisen ja
kiittämisen merkitys ymmärretään työn
kantavana voimana. Prikaatin vuosipäivinä helmikuussa erilaisia tunnustuksia
jaetaan useita kymmeniä. Suuri palkittavien määrä ei himmennä palkintojen
arvoa, sillä prikaatissa palvelee 320 sotilasta ja koko varuskunnassa 340 siviiliä. Joka vuosi palkittavien joukossa on
myös huomattava määrä eri elämänaloilla prikaatin hyväksi toimivia yhteistyökumppaneita.
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PORILAISEN PÄIVÄKIRJA
Porin Prikaatiin siirtyneet
Reservistä:
Asentaja
Johannes Hasa
1.1.2008
Toimistosihteeri
Satu Tuupanen
1.1.2008
Toimistosihteeri
Ritva Heinonen
1.1.2008
Toimistosihteeri
Marjo Mäkelä
1.1.2008
Vänrikki Jani Kumenius
1.1.2008
Kapteeni Jorma Koivisto
1.1.2008
Varastomies Matti Saksa
1.1.2008
Varastonhoitaja Jyrki Jokela 2.1.2008
Sotilaspastori
Olli-Matti Vuori
3.1.2008
Alikersantti Jani Pihala
7.1.2008
Alikersantti Juho Kuusela
7.1.2008
Vänrikki Johannes Boberg
7.1.2008
Vänrikki Olli Rintamäki
7.1.2008
Korpraali Tommi Keränen
7.1.2008
Varastonhoitaja
Juho Klemetti
7.1.2008
Sotilaslakimies
Lasse Vehviläinen
11.2.2008
Toimistosihteeri Jaana Vuorio 11.2.2008
Varastomies Jukka Aromaa 11.2.2008
Kersantti Erno Koivistoinen 13.2.2008
Toimistosihteeri
Turo Ruohonen
19.2.2008
Kersantti Harri Louramo
3.3.2008
Kersantti Jarno Haaparanta
4.3.2008

Puolustusvoimien KansainvälisestäKeskuksesta:
Sihteeri Hannele Toivonen
1.1.2008
Toimistosihteeri
Tuula Rahkonen
1.1.2008
Toimistosihteeri Irma Ranni 1.1.2008
Toimistosihteeri
Marika Vuorimaa
1.1.2008
Sihteeri Ulla-Maija Vuorinen 1.1.2008
Sotilaslakimies
Jarmo Metsävainio
1.1.2008
Sihteeri Kati Kulmala
1.1.2008
Sihteeri Marja Lahti
1.1.2008
Sihteeri Tarja Haavisto
1.1.2008
Työnjohtaja Kalevi Tuominen 1.1.2008
Laskentasihteeri
Elisa Huhtanen
1.1.2008
Toimistosihteeri
Heli Kaunisharju
1.1.2008
Luutnantti Pasi Kaunisharju 1.1.2008
Toimistosihteeri
Satu Tuupanen
1.1.2008
Kapteeni Mikko Kurko
1.1.2008
Ylikersantti Jaska Peltonen
1.1.2008
Luutnantti Mika Saarinen
1.1.2008
Viestirykmentistä :
Vanhempi asentaja
Pasi Hillgen

Porin Prikaatista
siirtyneet

IN MEMORIAM

Reserviin:
Majuri Eero Hiitola
1.1.2008
Kapteeni Markku Rajala
1.1.2008
Yliluutnantti Hannu Mäkelä 1.1.2008
Kersantti Jani Lönnberg
1.1.2008
Vänrikki Juha Heinämäki
1.1.2008
Kersantti Jaana Saarenmaa
1.1.2008
Kersantti Antti Niemi
1.1.2008
Alikersantti Joonas Sippel
1.1.2008
Kersantti Tuomas Ämmälä
1.1.2008
Alikersantti Teppo Liimatainen 1.1.2008
Alikersantti Elina Koskinen 1.1.2008
Luutnantti
Veli-Pekka Tikkanen
31.1.2008
Kersantti Riku Itkonen
13.2.2008
Varsinais-Suomen Aluetoimistoon:
Yliluutnantti Matti Kuokkanen 1.1.2008
Maanpuolustuskorkeakouluun:
Luutnantti Ilari Vähä-Pietilä 1.1.2008
Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan:
Kapteeni Raimo Turtinen
1.1.2008

1.1.2008
Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen
Esikuntaan:
Majuri Mika Heikkilä
1.1.2008

Maanpuolustuskorkeakoulusta:
Luutnantti Heidi Nuorala
31.1.2008
Luutnantti Ville Nikkinen
11.2.2008

1.1.2008
1.1.2008
1.1.2008
1.1.2008
Kuva: Petri Fleminch

Turun ja Porin Sotilasläänin
Esikunnasta :
Yliluutnantti Matti Vesikko
Yliluutnantti Jouko Heliluoto
Yliluutnantti Kimmo Mäkinen
Luutnantti Harri Heinonen
Toimistosihteeri
Anna Kuusrainen

1.1.2008

Säkylän Vaatetuskorjaamolta:
Sihteeri Tuula Setälä
1.1.2008
Tykistöprikaatista :
Varastomestari Timo Snellman 1.1.2008
Varastonhoitaja Martti Lahti 1.1.2008
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Karjalan Prikaatista:
Luutnantti Hannu Kaikkonen 1.1.2008

VASTUUT VAIHTOON. Vuoden alussa Porin Prikaatin komentaja, prikaatikenraali Markku Nikkilä (vas.) otti vastaan Maavoimien sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden johtovastuun Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen johtajalta, eversti Mauri Koskelalta. Tällä hetkellä kriisinhallintatehtävissä palvelee
noin 640 suomalaista ympäri maailmaa. Heidän lisäkseen Pohjoismaisessa taisteluosastossa (NBG) päivystää 221 suomalaista rauhanturvaajaa.

Porilaistaistelija

It-huumasta Pasien pariin
Teksti: Matti Vihurila
”Kankare on oma-aloitteinen ja aikaansaava upseeri. Hänen johdollaan
aloitettiin 2.Jääkärikomppaniassa organisaatiouudistukseen liittyen lähes
samanaikaisesti

aliupseerikoulutus

ja AMV-vaunukoulutuksen valmistelut, jotka sujuivat hyvin. Kankare on
omalla aktiivisella panostuksellaan
ollut myös kehittämässä panssariajoneuvokoulutusta Porin Prikaatissa.”

2.Jääkärikomppanian
päälliköllä,
kapteeni Vesa Kankareella on selkeä näkemys nykyisen palvelusaikajärjestelmän - 6, 9 tai 12 kk – aiheuttamista ongelmista.
- Valtaosa palvelukseen astuvista varusmiehistä uskoo selviävänsä 6 kk:n
palveluksella. Sitten, kun heidät määrätäänkin aliupseerikurssille tai kuljettajakoulutukseen, mikä tietää täyden vuoden
palvelusaikaa, motivaatio on hakusessa.
Tämä näkyy esimerkiksi siirtymisenä siviilipalvelukseen tai palveluksen keskeytyksenä terveydellisistä syistä. Miten
mahtaa käydä ensi vuoden alussa, jolloin
kaikki kuljettajat, myös Pasi-kuskit, palvelevat 12 kk, Kankare pohtii.
Kankareen sotilasura alkoi alokkaana Keski-Suomen Viestipataljoonassa
v. 1992. Riihimäellä suoritetun aliupseerikurssin jälkeen tie vei Reserviupseerikouluun Haminaan ja sieltä edelleen kokelaaksi Turkuun 2.Erilliseen
Viestikomppaniaan. Vielä tässä vaiheessa sotilasura ei siintänyt silmissä. Kotiutumisen jälkeen Vesa Kankare siirtyi
opiskelemaan tietotekniikkaa ja kemiaa
Jyväskylän yliopistoon.
- 90-luvun alun it-huumassa, Kankare perustelee senhetkisiä valintojaan.
Parin vuoden opiskelun jälkeen hän
päätti muuttaa suuntaa ja hakeutui Kadettikouluun, mistä valmistui v. 1999.
Ensimmäinen
palveluspaikka
löytyi Panssariprikaatista. Sieltä hän siirtyi Huovinrinteelle vuoden 2003 alussa. Hänen kokemuksensa mukaan samat
ongelmat esiintyvät niin Parolassa kuin
Huovinrinteelläkin.

PALKITTU KOULUTTAJA.
Kapteeni Vesa Kankare valmistautuu lähtemään sotilastarkkailijaksi Lähi-Itään tulevana
kesänä.

- Varusmieskoulutuksen yhtenä haasteena on koulutuksen suunnittelu. Kalusto vaihtuu tasaisin välein, mikä edellyttää uusia koulutussuunnitelmia, Kankare
sanoo.

teiskuntaa hyödyntävää koulutusta. Asepalveluksesta karsiutuneiden joukossa
on paljon sellaisia, jotka haluaisivat kantaa kortensa kekoon yhteisen turvallisuutemme hyväksi, Kankare tietää.

Kuusi kuukautta ei riitä

Suuntana Lähi-Itä

Kapteeni Vesa Kankare pitää kuuden
kuukauden palvelusaikaa liian lyhyenä.
Samaan hengenvetoon hän lisää, että
kutsuntatarkastuksia tulisi tiukentaa, sillä liian paljon palvelukseen kelpaamattomia asevelvollisia astuu palvelukseen.
- Minimipalvelusajan tulisi olla vähintään yhdeksän kuukautta. Tässä ajassa ehdimme kouluttaa tehokkaan ja
ammattitaitoisen sotilaan. Lisäksi palvelukseen soveltumattomat tulisi karsia
jo ennen palvelukseenastumista ja koulutukseen määrätä ainoastaan sellaisia
asevelvollisia, jotka todella hyödyntävät
järjestelmäämme.
Niille, jotka eivät sovellu asepalvelukseen, tulisi järjestää jotain muuta yh-

Kankare osallistui maaliskuussa Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen järjestämälle 3-viikkoiselle sotilastarkkailijakurssille. Heinäkuussa hän
suuntaa kohti YK-johtoista UNTSOoperaatiota, joka on valvonut Lähi-Idän
rauhaa vuodesta 1948. Kahdentoista
kuukauden pesti sotilastarkkailijana Libanonissa, Syyriassa ja Israelissa ei pelota säkyläläissyntyistä Kankaretta, jonka perheeseen kuuluu avovaimo ja kaksi
lasta.
- Lähi-Idän komennuksen jälkeen on
vuorossa Esiupseerikurssi. Sen pidemmälle suunnitelmia ei ole tehtynä.
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117:s vaakuna sotilaskodin seinälle
Teksti ja kuva: Olli Merikallio

UUSI PERUSYKSIKKÖLIPPU.
Kriisinhallintakeskuksen koulutuskomppania sai käyttöönsä oman perusyksikkölipun maaliskuussa. Lipun on
suunnitellut Pioneerirykmentin sotilaspastori Jukka Helin, joka toimi myös
Saksa-Hollanti-Suomi –taisteluosaston
suomalaisjoukon pastorina.

P
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orin Prikaatin komentaja, prikaatikenraali Markku Nikkilä vastaanotti syntymäkuntansa
Sievin vaakunan tammikuun lopulla sotilaskodissa järjestetyssä tilaisuudessa.
Sievistä oli lähtenyt liikkelle 4-henkinen
delegaatio kunnanjohtaja Markku Kosken johdolla. Kahvipöydässä sieviläiset
muistelivat omia armeijakokemuksiaan
ja saivat kuulla tuoretta tietoa armeijan
nykymenosta. Myös Säkylän sotilaskotiyhdistys esitteli vieraille omaa toimintaansa. Yhdistystä edustivat Marita
Torkkeli ja Merja Lankinen.
Sievin vaakuna on järjestyksessä 117.
sotilaskodin seinälle ripustettu vaakuna.
Sen on suunnitellut Gustav von Numers
ja se on otettu käyttöön v. 1950. Vaaku-

LÄHELLÄ SYDÄNTÄ. Prikaatikenraali Markku Nikkilä vastaanotti syntymäkuntansa Sievin vaakunan kunnanjohtaja Markku Koskelta.
nan vihreässä kentässä on apilakoroinen
lakio (yliskenttä) ja aaltokorkoinen hirsi, molemmat kultaa. Kuntaliitokset ovat
vähentäneet ja vähentävät myös jatkossa
käytössä olevien vaakunoiden määrää.
Säkylän sotilaskodilla ei ainakaan toistaiseksi ole aikomuksia poistaa seiniltään lakkautettujen kuntien vaakunoita.
- Ne ovat tärkeä osa prikaatin ja sotilaskodin historiaa, ja kertovat omalla tavallaan ympäröivän yhteiskunnan
muutoksesta vuosien saatossa, sanoo sotilaskodin hoitaja Merja Lankinen.

AMV:T SAAPUIVAT. Ensimmäiset
Patria XA-360 –kuljetuspanssariajoneuvot (AMV:t) vyöryivät Säkylään
helmikuussa ja lisää on luvassa kevään aikana. Varusmieskoulutus uudella kalustolla aloitetaan heinäkuun
saapumiserästä. Ensimmäisiä vaunuja
olivat hakemassa mm. everstiluutnantti
Juha Kurenmaa (oik.) ja yliluutnantti
Kimmo Strander.

SOTILASASIAMIEHET VIERAILIVAT. Kaikkiaan 17 Suomeen akkreditoitua sotilasasiamiestä vieraili
Huovinrinteellä helmikuun alussa.
Vieraiden ohjelmassa oli prikaatin
yleisesittelyn lisäksi tutustuminen Kriisinhallintakeskuksen toimintaan ja
rauhanturvaajien koulutukseen.

19
Kuvat: Olli Merikallio ja Matti Vihurila

Prikaatissa kehitetään
työhyvinvointia ja tasa-arvoa
Teksti: Mirjami Flemmich Kuva: Matti Vihurila
TASA-ARVOINEN
TYÖYHTEISÖ? Toimistosihteeri Liisa Sarin
(vas.), sosiaalikuraattori
Mirjami Flemmich, varastomies Eeva-Kaarina
Lampiniemi ja toimistosihteeri Auli Pakula
joutuivat kehittämispäivän aikana pohtimaan
mm. sitä, mitä on tapatunut, kun he kauniina
kevätaamuna v. 2015
saapuvat töihin tasa-arvoiseen työyhteisöön.

V

20

uonna 2007 Tampereen yliopis- vahvalta. Esimiestyöskentelyyn, kouton Työelämän tutkimuskes- luttautumiseen ja työssä kehittymiseen
kuksen tutkijat toteuttivat Porin oltiin yleisesti tyytyväisiä. Tasa-arvon
Prikaatissa tasa-arvokyselyn ja haastat- ja työhyvinvoinnin haasteita ovat työstelivat eri henkilöstöryhmien edusta- sä jaksaminen, kiireen hallinta ja töiden
jia. Porin Prikaatin lisäksi tutkimukseen oikeudenmukainen jakaminen. Jonkin
osallistuivat Saaristomeren Meripuolus- verran haastetta on myös osallisuuden
tusalue ja Satakunnan Lennosto. Tutki- ja arvostuksen kokemisessa sekä palkmus on osa Tasa-arvon ja työhyvinvoin- kakehityksessä. Erityisesti siviilityöntenin edistäminen sotilasorganisaatiossa kijät kokivat etenemismahdollisuutensa
-projekia. Hankheikoiksi. Sen
keen rahoittajina
sijaan mahdolli”Helppo keino lisätä työovat Maanpuolussuudet kehittyä
tuksen tieteellinen
hyvinvointia: toisen huoomassa työssä
neuvottelukunta
koettiin vähinmioonottaminen vaik(MATINE) ja Eutäänkin kohtaroopan sosiaalirakapa vain tervehtimällä
laisiksi. Työn ja
hasto (ESR). Tutperhe-elämän
työpaikalla kaikkia.”
kimushankkeeseen
yhteensovittamikuuluu
kehittäseen tarpeelliset
mispäivän järjestäminen tutkimukseen joustot koettiin hyvinä. Työpaikkakiuosallistuneissa joukko-osastoissa. Porin saamisesta ja sukupuolisesta häirinnäsPrikaatissa on käynnissä tasa-arvosuun- tä toivottiin lisää keskustelua, vaikka
nitelman päivitys, ja kehittämispäivän prikaatissa onkin nollatoleranssi. Tutkitarkoituksena oli antaa henkilökunnalle mustuloksetkaan eivät olleet huolestutmahdollisuus vaikuttaa tasa-arvosuunni- tavia.
telman sisältöön ja yleisemminkin työPorin Prikaatissa kehittämispäivä pipaikan työhyvinvointiin liittyviin asioi- dettiin laskiaistiistaina. Varuskuntahin.
kerholle oli saapunut parikymmentä
Tutkimuksessa ei tullut esille suuria työhyvinvointi- ja tasa-arvoasioista kiinyllätyksiä. Prikaatin työilmapiiri on hyvä; nostunutta. Paikalle tullut joukko edusonhan prikaati kasvava ja kehittyvä jouk- tikin varsin kattavasti eri työpisteitä,
ko-osasto, jossa töitä riittää. Myös yhtei- asemia, ammattiryhmiä, miehiä ja naisöllisyys vaikutti tutkimuksen mukaan

sia. Prikaatin komentaja, prikaatikenraali Markku Nikkilä avasi tilaisuuden.
Tilaisuuden vetäjinä toimi Tampereen
yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen tutkijaryhmä projektipäällikkö Minna Leinosen johdolla. Tutkijaryhmästä
mukana olivat lisäksi Sirkku Terävä,
Nina Talola, Jouko Kempe ja Katja
Uosukainen.

Millainen on tasa-arvoinen työyhteisö?
Kehittämispäivän ideana oli, että
osanottajat itse – ryhmässä ja yhdessä
keskustellen – tuottavat tilaisuuden sisällön. Siksi mukaan tarvittiinkin vain
avoin mieli, kykyä ja halua keskustella
ja kuunnella muiden ajatuksia sekä vaikuttaa omaan ja työyhteisön hyvinvointiin. Työskentely ei tapahtunut koko
päivää samoissa ryhmissä, vaan kaikissa
kolmessa ryhmätyössä tiimi vaihtui. Ensimmäisen ryhmätyön aihe kuului suurin piirtein seuraavasti: Saavut kauniina
kevätaamuna 2015 töihin tasa-arvoiseen
työyhteisöön - Mitä on tapahtunut? Mikä
on muuttunut? Toisessa ryhmätyössä etsittiin toisaalta tekijöitä, jotka työpaikallamme estävät hyvän ja tasa-arvoisen
työpaikan toteutumisen ja toisaalta niitä
tekijöitä, jotka tukevat hyvän ja tasa-arvoisen työpaikan toteutumista. Kolmannessa ryhmätyössä pohdittiin konkreet-

tisia työpaikan tasa-arvosuunnitelmaan
liittyviä kehittämisehdotuksia.
Päivä oli onnistunut. Todella avoimin
mielin oli lähdetty liikkeelle. Keskustelu
oli sekä ryhmissä että ryhmätöiden purussa vilkasta ja aitoa. Päivän rikkaus oli
juuri siinä, että ryhmät oli sekoitettu eri
ammattiryhmistä, siviileistä, sotilaista,
naisista ja miehistä, ja kaikki olivat tasavertaisia osallistujia. Tätä kirjoittaessani
tutkijaryhmä vielä kokoaa yhteenvetoa
päivästä, mutta mukana olleena voin sanoa, että Porin Prikaatin tasa-arvosuunnitelmaa päivittävät saivat konkreettisia
ehdotuksia suunnitelmaan kirjattavaksi ja aikanaan toteutettavaksi. Monessa
puheenvuorossa tuli esille yksinkertainen ja meille kaikille helppo keino lisätä
työhyvinvointia: toisen huomioonottaminen vaikkapa vain tervehtimällä työpaikalla kaikkia.
•••

Porilaistaistelija

PALKITTU KOULUTTAJA. Yliluutnantti Tommi Mäkinen toimii Panssarintorjuntakomppanian koulutusupseerina sekä moottoripyöräkurssien johtajana ja kouluttajana.

Prätkien pärinää ja pst aseiden pauketta
Teksti ja kuva:
Matti Vihurila

”Mäkinen on Panssarintorjutaohjus
2 000 –järjestelmän kärkiosaaja Porin
Prikaatissa. Hän on kouluttanut erinomaisilla tuloksilla sekä varusmiehiä
että henkilökuntaa järjestelmän käyttöön ja tekniikkaan. Työssään Mäkinen on kehittänyt ohjusjärjestelmällä
varustettujen joukkojen taistelutekniikkaa ja –taktiikkaa. Hän on ansioitnut
myös moottoripyöräkurssien kouluttajana ja johtajana. Panssarintorjuntakomppanian koulutusupseerina Mäkinen on monialaosaaja, joka tunnetaan
erittäin ammattitaitoisena ja luotettavana sotilaana.”
Yliluutnantti Tommi Mäkisen sotilasura alkoi Porin Prikaatin Panssarintorjuntakomppaniassa vuonna 1991.
Varusmiesaikaisten kouluttajiensa esimerkin innostamana hän hakeutui ensin väliaikaiseen palvelukseen ja sen
jälkeen Maanpuolustusopistoon Lap-

peenrantaan. Kuten Kouluttajapalkinnon perusteluistakin käy ilmi, Mäkinen
on ollut uskollinen panssarintorjunnalle
myöhemminkin. Moottoripyöräkursseilla hän on kouluttanut vuodesta 2001.

Kouluttajien palkkaus
kaipaa korjausta
Tommi Mäkinen on huolissaan ikuiselta tuntuvasta kiireestä, kouluttajien
työn heikosta palkallisesta arvostuksesta
ja nuorten kouluttajien asenteesta.
- Ainainen kiire häiritsee kouluttajien työtä. Lyhintä palvelusaikaa tulisi pidentää entiseen kahdeksaan kuukauteen,
jolloin tahti olisi hieman verkkaisempi
ja toisaalta pelkän asioiden opettamisen
lisäksi niitä ehdittäisiin myös harjoittella, Mäkinen tuumii.
Toinen murheen aihe on kouluttajien
palkkaus. Tehtävien vaativuuteen pohjautuva palkkausjärjestelmä ei arvosta
kentällä tapahtuvaa puurtamista.
- Kouluttajien palkkausta tulisi parantaa ainakin yhdellä pykälällä, Tommi

Mäkinen pitää oikeutettuna.
Aloittelevien kouluttajien työskentelyä seuratessaan Mäkinen on ollut havaitsevinaan hienoista lepsuilua.
- Kaikki nuoret kouluttajat eivät tunnu
täysin tiedostaneen vastuutaan koulutettavista. Tuijotetaan liikaa omaan napaan.
Tiukan mutta asiallisen koulutuksen lisäksi varusmiesten hyvinvoinnista tulee
pitää huolta kaikissa olosuhteissa, Mäkinen muistuttaa.
Moottoripyöräkurssit tarjoavat mukavaa vaihtelua panssarintorjuntakouluttajan arkiseen työhön. 3-viikkoisilla kursseilla varusmiehiä koulutetaan
moottoripyöräläheteiksi ja –tiedustelijoiksi jääkäriyksiköihin. Tommi Mäkisen maaliskuussa johtamalle kurssille
osallistui 18 vapaaehtoista.
- Kursseille on aina tungosta eikä halukkaista ole pulaa, Mäkinen tietää.
Oma moottoripyörä hänellä on ollut
nuorempana, mutta nykyisin perhe, vaimo ja 5- ja 3-vuotiaat lapset, sekä omakotitalossa asuminen vievät valtaosan
vapaa-ajasta.
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”Armeija opetti ennen
kaikkea kriisijohtamista, jossa jonkun on tehtävä päätökset toisten
puolesta”

Uudenkaupungin autotehtaan uusi toimitusjohtaja Ilpo Korhonen:

”Armeija antoi hyvät
eväät johtamiseen”
Teksti ja kuva: Asko Tanhuanpää
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Porin Prikaatissa vietetyt kuukaudet antoivat
Ilpo Korhoselle paitsi oppia johtamisesta, myös
erinomaisen hyvän kuntopohjan. Siviiliin siirryttyään hän liittyi Uudenkaupungin Urheilijoiden
koripallon mestaruussarjajoukkueen kokoonpanoon.

Uudenkaupungin autotehtaan johtoon
astui vuodenvaihteessa mies, jota voi nimittää lähes sanan täydessä merkityksessä autotehtaan kasvatiksi: Saab veti
aikanaan Ilpo Korhosen vanhemmat Ilomantsista Vakka-Suomeen ja sama työnantaja tarjosi myös Ilpolle ensimmäisen
työpaikan heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen.

TOIMITUSJOHTAJA JA PORSCHE.
Ilpo Korhonen naurahtaa, että hänen
on perheellisenä kahden lapsen isänä tyytyminen pienoismalli-Porschen
katselemiseen. Toimitusjohtajan oma
auto on saman konsernin valmistama
Volkswagen.

sen komppanianpäällikkönsä, kapteeni
Juhani Nokkalan samoin kuin nuoren
luutnantin Kimmo Lehdonkin.
- Nokkala oli melkoinen persoona,
mutta myös erinomainen esimies, jonka
ei ollut vaikea saada miehiä töihin. Jälkeenpäin olen ymmärtänyt, että mistään
muualta ei olisi voinut saada sen parempia eväitä johtamiseen.
- Armeija opetti ennen kaikkea kriisijohtamista, jossa jonkun on tehtävä päätökset toisten puolesta, Korhonen tiivistää.
Sittemmin Korhonen on hankkinut johtamisoppia muun muassa Turun
kauppakorkeasta, missä hän on suorittanut MBA-tutkinnon. Peruskoulutukseltaan Korhonen on insinööri.

Kuukauden leiri Lappiin

Armeijaankin Korhonen muistaa
lähteneensä melkein suoraan autotehtaan kokoonpanolinjalta. Koripalloa pelannutta nuorta miestä kutsui Porin Prikaati, missä palveluskaverina oli muun
muassa Uudenkaupungin Urheilijoiden
ja maajoukkueen kolossaalinen Harri
Lehtonen.
- Uusikaupunkilaiselle Porin Prikaati oli sopiva palvelupaikka jo siitä syystä, että se sijaitsi lähellä. Säkylästä pääsi
vajaassa tunnissa niin lomille kuin harjoituksiinkin, Korhonen muistaa.

Armeija-ajaltaan Ilpo Korhonen nostaa esiin monet leirivuorokaudet, jotka
kasvattivat myös porukan yhteishenkeä.
- Pisin leiri taisi kestää jopa kuukauden päivät. Olimme loppukesästä Lapissa ampumassa ja etelän miehelle se oli
hienoa aikaa. Loppupäivinä alkoi tulla jo
yöpakkasiakin ja taivasalla nuotion lämmössä nukkuminen oli joskus kieltämättä aika kylmää puuhaa, naurahtaa Korhonen.
Kertausharjoituksiin Korhonen joutui
jo vuosi reserviin pääsynsä jälkeen. Kutsuja tuli sittemmin enemmänkin, mutta
koripallon takia enemmät kerrat jäivät
käymättä.
- Valmentajanamme toiminut Heikki
Wala sai ilmeisesti tarpeekseen siitä ensimmäisestä kerrasta. Minusta ei nimittäin ollut kentällä juurikaan apua, sillä
tulin melkein suoraan metsästä johonkin
Euroopan Cupin peliin.
Sotilasarvoltaan 43-vuotias Korhonen on korpraali.

Kapteeni Nokkala
oli persoona

Liiketoiminta kaipaa
uusia tukijalkoja

Keväällä 1984 Porilaiseksi tullut Ilpo
Korhonen on kranaatinheitinmiehiä. Hän
sanoo muistavansa edelleen hyvin silloi-

Tällä hetkellä noin 780 ihmistä työllistävän ja päivässä reilut sata Porsche
-merkkistä autoa valmistavan Valmet

Automotiven nykytilannetta uusi toimitusjohtaja luonnehtii lyhyesti ”ihan hyväksi”.
- Henkilöstö ja tuotantomäärät ovat
sopusoinnussa keskenään ja kannattavuus samoin kuin kilpailukyky ovat
parantuneet operatiivista toimintaa kehittämällä. Pystymme nyt toimimaan aikaisempaa alhaisemmilla volyymeilla,
Ilpo Korhonen ynnää.
Korhonen ei edes yritä kieltää sitä tosiasiaa, että edessä on haastava tulevaisuus. Käytännössä kysymys on siitä, miten kasvua pystytään saamaan vastakin
aikaiseksi.
- Pidemmän päälle tarvitsemme uusia tukijalkoja liiketoimintaan. Kaikki
markkinavaihtelut tulevat suoraan läpi,
kun asiakkaita on vain yksi.
- Palvelupaketti saattaa myös laajentua muuhunkin kuin vain pelkkää
autonvalmistukseen, Korhonen linjaa
kieltäytyen kuitenkin kommentoimasta
visioitaan sen tarkemmin.

Porschen rinnalle haetaan
vaihtoehtoja
Valmet Automotiven sopimus Porschen kanssa jatkuu ainakin vuoteen
2011 asti. Ilpo Korhonen myöntää, että
Porschen rinnalle ollaan koko ajan hakemassa uusia merkkejä. Hänen mukaansa
nykyinen asiakas on suhtautunut pyrkimyksiin positiivisesti.
- Pyrimme pitämään koko ajan kahdesta neljään prosessia työn alla. Tällä
hetkellä on käynnissä pari vakavampaa
neuvottelua, mutta kovin nopealla aikataululla oven takana ei ole mitään.
- Keskusteluyhteyksiä on Euroopassa
käytännössä kaikkien valmistajien kanssa, eikä Aasian suuntakaan ole millään
tavalla poissuljettu, Korhonen kertoo.
Ilpo Korhonen korostaa, että suomalainen yritys ei pysty kilpailemaan työvoimakustannuksilla esimerkiksi vanhan Itä-Euroopan maiden kanssa. Tästä
syystä panostuksen on oltava jatkossakin korkean hintaluokan erikoisautoissa.
- Joku Toyota Corolla tai Opel Astra
eivät sovi perusmalleina kuvioihimme.
Uudenkaupungin autotehdas pääsee oikeuksiinsa vasta, kun niistä tehdään korkeaa laatua ja osaamista vaativia erikoismalleja.
- Pystymme käytännössä kilpailemaan tällä hetkellä uusista projekteista
minkä tahansa eurooppalaisen autotehtaan kanssa. Yksi oleellinen syy siihen
on kaikilla tasoilla äärimmäisen osaava ja tehtäviinsä sitoutunut henkilöstö,
Korhonen tiivistää.
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Kenttäehtoollinen talvisen
taivaan alla
Teksti: Helena Koivisto Kuva: Olli Merikallio

TAIVAS KATTONA.
Kenttärovasti Jukka
Lehto jakoi sotilaskotisisarille ja varusmiehille ehtoollista talvisen taivaan alla.

M
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eitä oli koolla 27 sisaren joukko, kun lähdimme sumuisena
ja kosteana tiistai-iltana yhdistyksemme puheenjohtajan Marjaana Vihottulan johdolla talviseen harjoitusmaastoon. Kuljetus oli järjestetty
prikaatin linja-autolla, jota taitava varusmieskuljettaja ohjasi selviytyen ahtaissakin paikoissa.
Saavuimme nk. puolustusradan
maastoon, missä Satakunnan Pioneeripataljoonan alokkaat olivat peruskoulutuskauden taistelu- ja ampumaharjoituksessa kapteeni Mika Ventelän
johdolla. Luvassa oli siis rätinää ja pauketta, koskapa meille jaettiin kuulosuojaimet ja kypärät.
Ryhmityimme taistelukentän laidalle
yhdessä pioneerien kanssa seuraamaan
perinteistä valo- ja ääni-ilmiö -näytöstä, jonka johti yliluutnantti Sauli Virtanen. Aluksi hän kertoi, miten tärkeää on
liikkua taistelukentällä mahdollisimman
ääneti ja välttää kaikkea turhaa puhetta,
kolistelua tms. Saimme myös todisteen,
miten kauas kuuluu varomaton liikehdintä tai puheääni ja viimeistään tupakan
sytyttäminen ilmaisee partion olinpai-

kan. Näimme myös, miten tehokkaasti valoraketeilla pystytään valaisemaan
maastoa, missä tummissa vaatteissa liikkuva kohde erottuu hyvin. Pioneerit
ampuivat maastossa aika ajoin kohoavia
maaleja eli vihollishahmoja. Havainnollistamiseen käytettiin punaisia valoluoteja. Näimme niiden kaaret ja miten osuman saadessaan kohde vaipui alas, kuten
kaatunut konsanaan. Lopuksi tuhottiin
hyökkäävä vihollisvaunu ampumalla
hieman järeämmällä kalustolla. Pauke
oli sitä luokkaa, että kuulosuojaimet olivat kyllä tarpeen.
Näytöksen jälkeen siirryimme pioneerien kanssa hieman rauhallisempiin
tunnelmiin. Läheisen lammen rannalla
olevalle aukealle oli pystytetty palavia
jätkänkynttilöitä ja risti: talvinen metsäkirkko luonnon helmassa, taivas kattona.
Hartaushetkessä olivat läsnä kenttärovasti Jukka Lehto ja sotilaspastori
Hannu Tomperi, joka piti lyhyen saarnan. Hän mainitsi saarnassaan erään
esimerkin avulla, miten kirkko voi toimia meille sekä hengellisenä että myös

konkreettisena suojana tämän maailman
myrskyissä. Kirkko tarjoaa turvapaikan
ja suojan, jossa voimme olla hetken rauhassa ja hengähtää. Ilman tätä suojaa ja
tukea olisimme kukin omillamme.
Tällä kertaa emme veisanneet virsiä,
mutta vietimme kyllä yhdessä kenttäehtoollista, joka vietiin läpi tavanomaista hieman yksinkertaisemmin. Lopuksi
saimme kaikki siunauksen tälle maalliselle matkallemme.
Tapana on, että hartaushetken jälkeen
nautitaan yhdessä kirkkokahvit, niin nytkin. Entistä hyvää käytäntöä noudattaen
sotilaskotiyhdistyksemme tarjosi kaikille läsnäolijoille munkkikahvit. Paikalla
olivat molemmat sotilaskotiautomme,
joissa palvelivat sisaret Terttu Inkinen
ja Kirsi-Marja Loukaskorpi kuljettajiensa avustamina.
Kahvi ja munkki maistuivat maastossa niin pojille kuin sisarillekin. Oli ilo
huomata, että vielä muutamat vanhemmatkin sisarveteraanit olivat jaksaneet
lähteä mukaan maastoon kokemaan tämän leppoisan illan. Päivän räntä- ja vesisateet olivat onneksi tauonneet ja keli
oli kohtalainen.

Henkilökunta
Sotilaskodin henkilökunnan uudeksi
työsuojeluvaltuutetuksi on valittu Maija Sahlstein, varalle Tarja Väisänen ja
Hanna Tiukka.
Sotilaskodin henkilökuntaan kuuluu tällä hetkellä 19 työntekijää, joista kaksi on
äitiyslomalla ja neljä osa-aikaeläkkeellä.
Muut työskentelevät joko vakituisessa
tai määräaikaisessa työsuhteessa.

VIHERHIUKKASET
1/2008

Koonnut: Helena Koivisto
www.sakylansotilakotiyhditys.fi
tai www.sotku.fi

Tapahtumat
3.1. kotiuttamisjuhlassa sotilaskotia
edusti Marjaana Vihottula.
8.1. johtokunnan järjestäytymiskokouksessa jaettiin vastuu-alueet seuraavasti:
Marjaana Vihottula; puheenjohtaja
Marita Torkkeli; varapuheenjohtaja,
koulutus
Helena Koivisto; tiedotus ja varusmiestilaisuudet
Tarja Putko; tarjoilujaosto
Päivi Seppä; kirjastojaosto
Terttu Inkinen; LSK-jaosto
Pirjo Vaano; LSK-jaosto
Päivi Perälä; koulutus
Päivi Lainikka; varusmiestilaisuudet
11.1. alokkaiden tulotilaisuutta emännöivät Pirjo Vaano ja Helena Koivisto apunaan Anna-Maija Vihottula ja Riikka
Vuorinen. Muusta ohjelmasta vastasivat yläneläinen nuorisobändi ”The Pictures” ja Säkylän Naisvoimistelijoiden
tytöt.

Tilaisuudessa alokkaille tarjottiin pullo
virvoitusjuomaa ja he saivat mukaansa
muovitaskun, jossa oli sotilaskodin lahjana mm. kahvilippu ja jääskraba.
13.1. järjestettiin alokkaiden tulohartaus
elokuvaluokassa. Virsikirjoja jakamassa
olivat Terttu Inkinen ja Helena Koivisto.
Hartaudessa saarnasi kenttärovasti Jukka Lehto ja häntä avusti sotilaspastori
Hannu Tomperi. Tilaisuudessa oli entiseen tapaan läsnä jäseniä Gideon-järjestöstä. He kertoivat toiminnastaan ja lahjoittivat alokkaille Uuden Testamentin.
20.1. konsertti sotilaskotityön juhlavuoden kunniaksi sotilaskodissa. Yhdistyksen puheenjohtaja Marjaana Vihottula
piti tervetulopuheen. Satakunnan ja Pohjanmaan Sotilassoittokunnista muodostettu kokoonpano esitti suomalaisten säveltäjien musiikkia. Sotilaskoti tarjosi
runsaslukuiselle yleisölle munkkikahvit.

5.2. metsähartaus sekä taistelukentän
valo- ja ääni-ilmiöt -näytös puolustusradan maastossa. Mukana oli 27 sisarta.
Aiheesta enemmän toisaalla tässä lehdessä.

Tulevaa
27.3. yhdistyksen kevätkokous sotilaskodissa. Kahvitus klo 18.00 alkaen ja
virallinen kokous alkaa klo 18.30. Tarkemmin sisartiedotteessa 1/2008 ja nettisivuilla.
24.4. sisarten sauvakävelyretki Virttaan
maastossa ja 2.5. sisarten kevätretki Karimaan puutarhaan Kokemäelle. Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa.

S

Rytmejä ja
räppäystä
Sotilaskodissa
Teksti ja kuva: Olli Merikallio

otilaskoti ja Porin Prikaatin Varusmiestoimikunta yhteistyössä
järjestivät torstaina 21.2 prikaatin varusmiehiä viihdyttämään suomalaisen Redrama nimisen rap-artistin.
Esityksen alussa lavalle astui Redraman yhtyetoveri, Capenape, kuuluttamaan pääesiintyjän paikalle. Herrat räppäsivät yhdessä muutaman kappaleen
verran, kunnes yllättäen Redrama kutsui
lavalle Korpraali Miettisen, joka luultavasti tunnetaan paremmin rap-artisti Palefacena. Samalla Redrama esitteli
kolmikon muodostaman uuden yhtyeen
nimeltä Conscious Youths, yksinkertaisemmin CY.
Kolmikko veti esityksen loppuun uusilla kappaleilla ja armeijahuumorilla
höystettynä. Lopuksi CY kiitti vielä yleisöä ja toivotti armeijan vihreissä istuville varusmiehille jaksamista varusmiespalveluksen hektisen arjen parissa.
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Uskonto ja
isänmaa
ristissä
Teksti ja kuva: Olli Merikallio

T

älle kertaa perinteiseen varusmieshaastatteluun saapui jääkäri,
jonka halu suorittaa asepalvelus
on omaa harvinaista laatuaan.
Alunperin Mogadishusta kotoisin oleva Zakariya Mohamud, 24 v, on asunut
Suomessa 13 vuotta ennen kuin muutti perheensä mukana Lontooseen. Siellä hän on viettänyt viimeiset neljä vuotta
opiskellessaan englantia, tietokonealaa
ja viimeisimpänä farmasia-alaa.
Vaatiko asepalvelukseen tuleminen
sinulta paljon, jääkäri Zakariya Mohamud?

- Jätin opiskeluni Lontoossa kesken
ja tulin takaisin Suomeen suorittamaan
asepalvelukseni, jonka koen tarpeelliseksi. Itseasiassa odotin tätä innolla,
vaikka jouduinkin jättämään työpaikkani ja perheeni Lontooseen. Tällä hetkellä
asun serkkujeni kanssa Helsingissä, mutta pian muutan veljeni luo Espooseen.
Mitä olet pitänyt palveluksesta?
- Olen pitänyt hyvin paljon, tupakaverit tukevat tiukan paikan tullen ja myös
johtajat ovat hyvin päteviä työssään.
Eli palvelus on sujunut ongelmitta?
- Suuria vaikeuksia minulla ei ole ol-

lut, mutta islaminuskoni on tehnyt armeijassa olemisesta hieman haastavampaa. Uskontoni mukaan minun nimittäin
pitäisi rukoilla viisi kertaa päivässä: aamulla, aamupäivällä, keskipäivällä, iltapäivällä ja viimeiseksi illalla. Rukoukset eivät itsessään kestä viittä minuuttia
kauempaa, mutta intensiivisen koulutuksen ollessa käynnissä, menevät uskonto ja isänmaa helposti ristiin. Tästä
huolimatta haluan suorittaa palvelukseni
ja velvollisuuteni, ja näyttää täten, mitä
isänmaani minulle merkitsee.
Millainen koulutus sinua kiinnostaa
peruskoulutuskauden jälkeen?
- Haluaisin lääkintämieheksi, koska
taustaa lääkinnällisestä alasta minulta
löytyy jo ennestään ja muutenkin koen
sen olevan itselleni hyödyllisin.
Entä armeijan jälkeen, mitä olet ajattelut tehdä?
- Tulevaisuudensuunnitelmiini kuuluu tottakai opintojeni loppuun suorittaminen Lontoossa, mutta heti kun
todistukset ovat kourassa ja opinnut suoritettuna, aion palata takaisin isänmaahani, Suomeen.

INTTIKAVERIT. Reijo Mattila
(vas.), Zakariya Mohamud ja
Jahvetti Backman suorittavat
asepalveluksen ollakseen tarvittaessa valmiina aseellisesti
puolustamaan isänmaataan,
jos olosuhteet niin vaativat.
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UUDET TIETSIKAT. Kuutisen vuotta sitten käyttöön otettu sotilaskodin Nettibaari on saanut uudet tietokoneet. Sotilaskotiyhdistys lahjoitti noin 4 000 euron arvoiset koneet varusmiesten käyttöön prikaatin vuosipäivänä. Jääkäri Kalle Kauppi (oik.) kertoo
käyttävänsä Nettibaarin palveluja viikoittain, lähinnä sähköpostin selailuun.
- Kaikki neljä konetta ovat ahkerassa käytössä päivittäin, samoin
kuin sotilaskodin langaton verkkokin, mihin varusmiehet pääsevät kiinni omilla tietokoneillaan, tietää
sotilaskodin hoitaja Merja Lankinen.

Teksti ja kuva:
Matti Vihurila

SOTILASVARUSTEITA
SÄKYLÄSTÄ

TULE OSTOKSILLE!

KEVYEMMIN
KULJET

SOTILASVARUSTERMYYMÄLÄ
ON TÄYNNÄ
army-varusteita Suomesta, Nato-maista ym.
maastojalkineita, maasto- ja pakkaspukuja,
kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja,

ASFALTILLA

pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita,
maiharitakkeja, villapaitoja, naamioverkkoja,
merkkejä, ym.

TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO,
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ
Avoinna: ti-pe 10-17, la 10-15
Köörnummi, 27800 Säkylä

TURKU puh. (02) 433 99000

MYÖS POSTIMYYNTI
TILAA ILMAINEN ESITE
Puh. (02) 867 0431
fax (02) 867 1731 Email: milpro@netti.fi
www.satanet.fi/milpro
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MENNEISYYTTÄ. Rykmentin komentajana Johan Viktor Arajuuri (Ahlroth) jatkoi menestyksellä Östermanin
alulle panemaa työtä kouluttajana ja
sotilastaidon opettajana. Arajuuren
aikana vuonna 1926 rykmentti vietti
300-vuotisjuhliaan.
perusteella voidaan todeta, että Suomen
armeija, joka talvisodassa hämmästytti koko maailmaa taistelullaan, oli jääkärien kouluttama ja johtama. Kaikissa
sodissamme 1939 - 1945 suurin osa tärkeimmistä rintamakomentajien tehtävistä oli jääkärien hallussa.
Porin Rykmentissä palveli vuosina
1918 - 1939 kaikkiaan 115 jääkäriä. Vapaussodassa heistä ylsivät huomattavimpiin tehtäviin Paavo Talvela ja Georg
von Hertzen, jotka toimivat pataljoonan
komentajina. Komppanian päällikköinä olivat jääkäriluutnantit Niemeläinen,
Ylänkö ja Alasmaa ja jääkärivänrikit
Lindholm, Peltonen, Kaski, Renholm
ja jääkärialiupseeri Pollari. Yksikön
vääpeleinä, joukkueenjohtajina ja muissa tehtävissä oli vielä useita jääkäreitä.
Ainakin neljä jääkäriä kaatui: jääkäri
Leppälax Ahlaisissa 14.3., varavääpeli
Tanner ja jefreitteri Ruotsalainen Suodenniemellä 16.3. ja jääkärialiupseeri
Porre Mouhijärvellä 31.3. Vaikka Porin
Rykmentissä palveli eri vuosina kaikkiaan yli 100 jääkäriä, suurin osa heistä oli
palveluksessa vain lyhyen ajan.
Rykmentin ensimmäisinä vuosina
Turussa sen alipäällystössä oli paljon
jääkäreitä. Esimerkiksi melkein kaikki
komppanian vääpelit olivat jääkäreitä.
Monet heistä koulutettiin upseereiksi ka-

Jääkärien paluusta kotimaahan 90 vuotta

”Koko onnemme kalpamme
kärjessä on”
Teksti: Pekka Kinkku

J
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ääkäriliikkeen päämäärä oli aikanaan itsenäinen Suomi. Nuoret miehet polttivat sillat takanaan
lähtiessään saamaan sotilaskoulutusta
Saksasta vuosina 1915 - 1917. Jääkärimarssin sanat ”Meil armoa ei, kotimaata, koko onnemme kalpamme kärjessä on” kuvaa heidän tilanteensa ennen
maamme itsenäistymistä.
Kovien koulutus- ja sotavuosien jälkeen jääkärien pääjoukko saapui Vaasaan 25.2.1918, vapaussodan ollessa
käynnissä. Ylipäällikkö Mannerheim
määräsi heidät lähinnä muodosteilla ole-

vien asevelvollisten jääkärijoukkojen
päällystöksi ja alipäällystöksi. Sodassa
oli mukana kaikkiaan noin 1 300 jääkäriä, joista noin 440 oli upseerin ja noin
720 oli aliupseerin tehtävissä. Keväällä
1918 heistä kaatui 128 miestä.
Itsenäisyystaistelun jälkeen jääkärit vaikuttivat ratkaisevasti nuoren tasavallan asevoimien kehittämiseen ja
koulutukseen. Heidän työnsä ei päättynyt vapaustaisteluun. Vuonna 1939 aktiivipalveluksessa oli 385 jääkäriä, joista
upseereita oli 292. Jääkärikenraaleita oli
tällöin palveluksessa 14. Näiden lukujen

dettikoulun erikoiskursseilla, mm. Kuirin veljekset Auno ja Matti sekä Viljo
Laakso. Monet toimivat kanta-aliupseereina. Armeijassa ja koulussa annettiin
siihen aikaan kasvatus, jota hallitsi isänmaallinen ajattelutapa ja uskonnollis-siveellinen elämännäkemys. Se valmensi
nuorison kestämään henkisesti tulevat
koettelemukset.

Koulutusta jääkäriupseerien johtamana
Hugo Viktor Österman oli komentajana vuosina 1919 - 1925. Ottaessaan

komentajan tehtävät vastaan 26-vuotiaana jääkärimajurina tammikuussa 1919,
nuorella komentajalla oli edessään haastava työmaa. Hänen aikanaan rykmentistä tuli yksi maamme eturivin joukkoosastoja. Lähdettyään rykmentistä hän
toimi mm. divisioonan komentajana,
apulaispuolustusministerinä, jalkaväen
tarkastajana ja lopuksi sotaväen päällikkönä vuodesta 1933 aina talvisotaan asti.
Talvisodassa hän komensi aluksi Kannaksen armeijaa. Joulukuussa 1939 hänen johtamansa operaatio epäonnistui ja
Österman joutui väistymään paikaltaan.
Häneen kohdistunut kritiikki ei kuitenkaan mitätöi tunnustusta, mikä hänelle annettiin: ”Österman ja Öhlquist tekivät Kannaksen puolustajina sen, mikä
ihmisvoimin oli tehtävissä”. On myös
muistettava, että asevelvollinen nuoriso
oli hänen johdollaan koulutettu ja kasvatettu ottamaan vastaan syksyllä 1939
puhjennut myrsky. Österman on haudattu Turun vanhalle hautausmaalle, rykmentin varuskuntakaupunkiin.
Johan Viktor Arajuuri (Ahlroth) ilmoittautui Pfadfinderkurssille 3.2.1915.
Näin hänen nimensä tuli ensimmäiseksi
JP 27:n saapumisluetteloon. Rykmentin
komentajana Arajuuri jatkoi menestyksellä Östermanin alulle panemaa työtä
kouluttajana ja sotilastaidon opettajana. Erottuaan rykmentistä Arajuuri toimi mm. Helsingin poliisikomentajana ja
talvisodassa divisioonan komentajana.
Jatkosodan aikana Arajuuri oli Itä-Karjalan sotilashallinnon komentaja. Vuosi
1945 oli Suomen armeijan ”paha katovuosi”. Sen kuluessa suuri joukko eteviä
upseereita siirtyi uusiin tehtäviin kutsumustyöstään poliittisten suhdanteiden
vuoksi. Silloin myös Arajuuri erosi palveluksesta.

Väinö Fredrik Polttila oli komentajana vuosina 1933 - 39. Polttilan aikana jatkettiin ja kehitettiin koulutusta
vakiintuneissa muodoissa. Polttilan aika
komentajan päättyi 9.10.1939, jolloin alkoivat Ylimääräiset Harjoitukset (YH).
Tapahtumien päätöksenä olivat rykmentin ankarat taistelut Kannaksella. Siellä,
Summan taisteluissa 12.2.1940, Polttila haavoittui vaikeasti. Neljä kuukautta
myöhemmin, 12.6.1940, hän menehtyi.

Marskin ritareita
Porin Rykmentissä palvelleista jääkäreistä kolme palkittiin Mannerheimristillä. Ritari numero 2 oli Paavo Talvela, entinen ”Vorkommando”-jääkäri, joka siitä
johtuen osallistui Vapaussotaan alusta
alkaen. Hän palveli Porin Rykmentin II
Pataljoonan komentajana keväällä 1918
ja yleni rivijääkäristä majuriksi. Talvela
oli myös heimosoturi, sittemmin Tolvajärven sankari, joka johti kesällä 1941
Aunuksen valtausta ja veti kolme vuotta myöhemmin joukkonsa taitavasti vanhan rajan taakse. Hän sai ristin yhtymää
komentavana rintamakenraalina. Talvela oli eronnut armeijasta 1920-luvulla
ja palannut palvelukseen syksyllä 1939.
Erottuaan palveluksesta kesällä 1944
kenraaliluutnanttina, hän toimi vuosina 1950 - 1962 Suomen paperinvalmistajain liiton toiminnanjohtajana ja yleni
jalkaväenkenraaliksi 1966.
Ritari numero 128 oli everstiluutnantti Auno Kuiri. Kuiri palveli rykmentissä
ennen sotia 1918 - 1939 joukkueen johtajana ja komppanian päällikkönä. Ritariksi hänet nimitettiin 19.6.1944. Kuiri oli jo talvisodassa saanut pelottoman
ja taitavan johtajan maineen. Hän kunnostautui erityisesti Kannaksen torjunta-

taisteluissa 1944, kun hän johti pataljoonaansa vaikeissa oloissa mm. vihollisen
panssarivaunumuodostelmia
vastaan.
Sodan jälkeen Kuiri palveli Turussa JR
6:n komentajana ja erosi palveluksesta 1949. Turussa hän osallistui vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja oli mm.
Porin Rykmentin Killan perustajajäsen
ja sen puheenjohtaja.
Ritari numero 191 eli viimeinen ritariksi nimitetty oli everstiluutnantti Viljo
Aukusti Laakso. Hänet nimitettiin ritariksi 7.5.1945. Laakso kuului myös ”Vorkommandoon” vuonna 1918 ja osallistui
alusta alkaen Vapaussotaan. Hän johti
ensimmäisen Etelä-Pohjanmaalla suoritetun sotatoimen, Laihian venäläisen
varuskunnan aseistariisunnan. Vuodesta
1933 lähtien Laakso palveli rykmentissä
talvisodassa. Summassa hänet tunnettiin
yhtenä kyvykkäimmistä ja pelottomimmista pataljoonan komentajista. Ollessaan aina joukkonsa kärjessä hän tuhosi
itse lukuisia panssareita ja vaikutti näin
ratkaisevasti taistelujen lopputulokseen.
Toiminta katkesi haavoittumiseen, joka
johti toisen jalan amputointiin. Kun kesän vaikeissa olosuhteissa vuonna 1944
tarvittiin eräälle rykmentille komentajaa, asettui Laakso vaikeasta invaliditeetistaan huolimatta käytettäväksi ja johti rykmenttiään erittäin taitavasti sodan
loppuun asti. Lapin sodassa hän johti
rykmenttiä, joka eteni etummaisena Ylitorniolta Palojoensuuhun saakka murtaen vihollisen asemat.
Lopuksi voi todeta, että sellaisia tekoja, joihin jääkärit ylsivät, ei voida ylittää eikä ohittaa. Heidän toiminnassaan
näkyy lannistumaton tahto. Suomen historian monista sotaisista vaiheista vain
talvisota yltää jääkäriliikkeen rinnalle.
Jääkäriliike on ilmiö, jolle on mahdoton
etsiä vastinetta historiastamme. Parhaiten heitä ja heidän tuntojaan kuvataan
Jääkärimarssissa. Akateemikko Martti
Haavio runoa seuraavasti: ”Se suuri runo
on, mahtavin marssilaulu, mitä Suomen
mies on koskaan kirjoittanut, mikä aate,
loistava suoritus, jokainen säe kalskahtaa kuin kalvan isku; jokainen ajatus on
kuin aforismi! Sellaisia runoja kirjoitetaan vain kerran vuosisadassa”.

VALKOISET PORIIN. Rykmentissä palveli Vapausodan jälkeen kaikkiaan yli 100 jääkäriä, suurin osa
heistä oli palveluksessa vain lyhyen
ajan.
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Juhlahetkiä
kiltatyössä
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Nelisen vuotta sitten sain puhelun:
”Aherto täällä terve”. Tämän puhelun
ja muutamien keskustelujen jälkeen
olin vuosikokouksessa ehdolla kiltamme hallituksen puheenjohtajaksi. En silloin osannut arvata, mihin olin ryhtynyt,
vaikka olinkin ollut jo hallituksen jäsenenä pari vuotta. Valinnan jälkeen Porilaiseen tehdyssä haastattelussa tulin todenneeksi ”haluavani perehtyä kunnolla
asioihin ja kuunnella jäsenistöä.” ja että
”koen tehtävän haasteellisena, jossa työtä riittää, mutta uskon että se myös antaa
paljon”. Nyt, kun neljäs toimintavuoteni on lopuillaan, voin todeta, että arviot
olivat hyvin osuvia. Olen saanut tavata
monia mielenkiintoisia ihmisiä ja kokea
heidän ystävyyttään. Toisaalta olen päässyt käymään uusissa kohteissa ja juhlallisissa tilaisuuksissa sekä kokea monia
hienoja elämyksiä. Nämä kaikki ovat olleet seurausta saamastani luottamuksesta
kiltamme johdossa.
Sain edeltäjältäni Pentti Eskolalta hyvät suunnitelmat ja toimintamallin sekä sopivasti vireillä olevia asioita.
Kiltamme yksi merkittävimmistä perinnehankkeista oli silloin vielä kesken ollut Turun kasarmin pienoismallin rakentaminen. Mukanaolo rakennuttamisen
loppuun saattamisessa on ollut mieluisa
kokemus.
Pienoismallin toteutuksen hyväksi
ovat tehneet suuren työn suunnittelijat ja
rakentaja sekä rahoituksen järjestelyissä
kiltamme valtuuskunta. Oli hienoa saada
olla mukana entiselle kasarmialueelle,
Turun yliopiston Educarium-rakennukseen valmistuneen pienoismallin julkistamistilaisuudessa. Porilaismuseolle luovutetun pienoismallin julkistaminen oli
pitkän rupeaman huipennus ja kiltamme
vuosikokouksen kohokohta toukokuussa
2006. Pienoismallin rakentajat ovat vielä tehneet siihen pieniä lisäyksiä, ja sen
esiteltävyyden parantamista ja oheistarjontaa suunnitellaan edelleen.
Kiltamme hallituksen aktiivisuuden
ja Salon osaston edustajan sinnikkyyden
seurauksena käynnistyi lippuhanke, joka
tuottaa alaosastojen käyttöön oman lipun. Salon osaston lippu siunattiin käyttöönsä 1.12.2007 ja seuraavat Loimaan
osaston ja Vääpelikerhon liput saadaan

käyttöön kuluvan kevään aikana. Lippu
on joukkonsa tunnus ja yhteen kokoava tekijä. Se tuo killalle näkyvyyttä, kun
lippua käytetään paikkakunnilla erilaisissa juhlatilaisuuksissa. Alkujaan mahdottomalta tuntunut hanke oli hyvinkin
toteutettavissa, kunhan siihen määrätietoisesti tartuttiin. Oli hienoa saada edustaa kiltaa Salon osaston lipunnaulaustilaisuudessa.
Viimeisin hanke on alkuvaiheessa.
Jälleen hallituksen jäsenen aktiivisuuden
seurauksen palautui mieliimme Ruissalossa oleva Porilaismetsikkö. Metsikkö
on kiltamme toimesta istutettu, Porilaisten Turussa palvelun muistoksi, Honkapirtin läheisyyteen 27.5.1970. Metsikön 300 istutettua tammea ja koivua
ovat menestyneet vaihtelevasti ja koettiin, että se vaatisi kunnostusta. Alueesta vastaavalla Turun kaupungin puistoosastolla oli yhteensopivia suunnitelmia
ja hankkeemme sai siten tuulta siipiensä alle. Suunnitelman mukaan alueelta
on juuri poistettu suojapuustoksi istutettuja koivuja ja siten tehty tilaa tammien
kasvulle. Alueella oleviin aukkoihin valmistellaan tammien täydennysistutusta
varten istutusmättäitä. Lähitulevaisuudessa hankkeen tiimoilta tullaan järjestämään yhteinen aktiviteetti, josta kuullaan tuonnempana.

Yhteistyö Autojoukkojen Turun killan kanssa on hyvässä alussa ja toivon
sen jatkuvan edelleen, toimimmehan yhteisen asian puolesta.
Kaikkia suunniteltuja asioita ei ole
pystytty tai osattu saattaa toivottuun lopputulokseen, mutta joitain sentään. Ainainen huoli on jäsenkunnan kasvun ylläpitäminen, jossa on viimeaikoina ollut
seesteinen kausi. Helsingissä toiminutta
osastoamme on pyritty virittämään uudelleen, mutta siinä ei ole ilmeisesti täysin onnistuttu.
Kiltamme jäsenistön kannalta merkittävä toiminta tehdään alueellisesti paikallisissa osastoissa. Niinpä osastojen
yhteys hallitukseen tulee olla saumattomasti toimiva, jolloin tarpeet ja mahdollisuudet ovat helposti todettavissa.
Porin Rykmentin – Porin Prikaatin
killan toiminnassa on edelleen monenlaista tehtävää. Jo perinteen vaalimisen
ja huomisen jäsenkunnan tarpeiden toteuttaminen on haaste sinänsä. Tuleva
vuosi on killan viideskymmenes toimintavuosi ja siten myös juhlavuosi.
Toivon, että tulevassa vuosikokouksessa valittavalla puheenjohtajalla on
aikaa ja mahdollisuuksia killan ja prikaatin moniin tapahtumiin. Saamani kokemuksen mukaan voin todeta, että tehtävä vaatii puheenjohtajalta sitoutumista
ja omistautumista siitä huolimatta, että
tehtäviä hallituksen jäsenien kesken jaetaankin.
Omalta osaltani neljä vuotta on mielestäni sopiva ajanjakso, se on ollut monella tavalla hienoa aikaa. Olen saanut
kokea monia upeita hetkiä ja saanut teiltä kaikilta kannustusta. Ketään erikseen
nimeämättä esitän lämpimät kiitokset
kaikille kiltasisarille ja -veljille sekä kaikille yhteistyötahoille kuluneista neljästä vuodesta.
Seuraavan puheenjohtajan kausi voisi alkaa vaikka puhelinsoitolla: ”Nikkilä
täällä terve!”

Hyvää kevättä!
Kiltaterveisin
Jorma Koivisto

Porin
Rykmentin –
Porin Prikaatin
killan vuosikokous ja
–juhla
pidetään
Huovinrinteellä
lauantaina
17.5.2008.
Päivän ohjelma
klo 11.00
Killan valtuuskunnan kokous
Upseerikerholla ja
kahvihetki Sotilaskodissa
klo 12.00
Vuosikokous Elokuvaluokassa.
Vuosikokouksessa käsitellään
killan sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat.
klo 12.45
Seppeleenlasku Porilaispatsaalla
klo 13.00
Vuosijuhla Elokuvaluokassa
Juhlaesitelmän pitää komentaja
Aimo Jokela Merivoimien
Esikunnasta. Esitelmä käsittelee Heikkilän kasarmia ja sen
aihe on ”Vähä-Heikkilän Kuninkaankartanosta
Merivoimien Esikunnaksi”.
klo 14.30
Ruokailu Upseerikerholla.

VAROJA VETERAANEILLE. Kiltaveljet Seppo
Solla (oik.) ja Risto Palo suorittivat Veteraanikeräystä loimaalaisen marketin aulassa maaliskuisena lauantaina. Asiakkaat kartuttivat kiitettävästi
parivaljakon keräyslippaita. Keräystuotot käytetään
helpottamaan sodista palanneiden, miesten ja naisten päivittäistä elämää. Tähän kuuluvat kotiin saatavat avustajapalvelut, kuntoutus, kuntoliikunta,
asuinolojen parantaminen, erilaisten apuvälineiden
hankinta, virkistystilaisuudet ja muu kotona selviytymistä tukeva toiminta.

Teksti ja kuva:
Matti Vihurila

Porilaismuseon remontin takia
museoon tutustuminen ei ole
mahdollista päivän aikana.
Kuljetuksia ei aiemmasta poiketen ole järjestetty.
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tuoreeks terveeks ...

Avoinna
ma-to klo 8.30-20.30,
pe 8.30-20.00,
la 16.00-20.00 ja
su 12.00-20.00.
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