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T

urvallisuustilanteen
kehittyminen Suomen lähialueilla on virittänyt huolestuneita äänenpainoja.
Aiheesta on keskusteltu päivän politiikassa, turvallisuuspolitiikka harrastavien kesken sekä laajemminkin turuilla ja toreilla. Keskusteluja yhdistää
yhteisymmärrys siitä, että jotain on
todellakin muuttunut. Vähintäänkin
keskustelujen sävy on muuttunut vakavammaksi kuin viimeisten vuosien,
jopa vuosikymmenten aikana totuttiin.
Muutoksien havaitseminen ja toteaminen eivät kuitenkaan liity pelkästään
tiukentuneeseen retoriikkaan. Tapahtumat Krimillä, Itä-Ukrainassa sekä
Syyriassa puhuvat tästä omaa selvää
kieltään. Suomessa tilanteesta ei kannata huolestua, mutta turvallisuustilanteen kehittymistä on seurattava tarkasti. On myös perusteltua väittää, että
tapahtuneen kielteisen kehityksen johdosta sotilaallisen maanpuolustuksen
merkitys kriisejä ennaltaehkäisevänä
tekijänä on kasvanut. Lähialueemme
vakautta lisää se, että meillä on turvallisuusympäristömme edellyttämä puolustuskyky.

Suomen sotilaallinen maanpuolustus
perustuu suorituskykyiseen puolustusjärjestelmään sekä yleiseen asevelvollisuuteen. Myös vahva maanpuolustustahto ja kansainvälinen sotilaallinen
yhteistyö ovat tärkeitä maanpuolustuksen osatekijöitä. Kansainvälisen sotilaallisen yhteistyön muodoista yhteistoiminta- ja suorituskykyä suoraan
kehittävä kansainvälinen harjoitustoiminta muodostaa ehdottoman tärkeän toimintamuodon. Tämän me juuri Porin prikaatissa tiedämme hyvin.
Olemme todenneet, ja monipuolisella
osaamisellamme todistaneet, kansainvälisten harjoitusten kiistattomat hyödyt sotilasjoukon osaamiselle osana
nykyaikaisen suorituskyvyn rakentamista. Dramatiikkaa tästä yhteistyömuodosta ei sen sijaan löydy, vaikka
aika-ajoin vellovasta julkisesta keskustelusta voisi muuta päätellä. Harjoitukset sovitaan sekä niiden yksityiskohtainen toimeenpano suunnitellaan
yleensä noin kahden vuoden aikajänteellä. Tämä edellyttää molemmilta
osapuolilta pitkäaikaista sitoutumista
ja resursointia yhteisesti määritettävien
tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Tätä kirjoittaessani on Porin prikaatin
harjoitusjoukko juuri palannut Cold
Response 2016- harjoituksesta Norjasta. Alustavat arviot Porilaisten toiminnasta vaativassa monikansallisessa
toimintaympäristössä ovat olleet järjestään kiittäviä. Palaute ei perustu pelkästään omiin havaintoihimme. Samaa
ovat yksimielisesti viestittäneet niin
harjoituksessa ylempää johtoesikuntaa edustaneet ruotsalaiset kuin myös
vastapuolella toimineet norjalaisetkin.
Juuri tämän kaltaisia harjoituksia tarvitsemme myös jatkossa. Tällä varmistamme sen, että koulutuksemme ja sen
tuottama osaaminen on juuri sellaista,
mitä Suomen puolustuksen uskottavuus koulutusjärjestelmältämme edellyttää. Maavoimien komentajan sanoin
tarvitsemme kansainvälisiä harjoituksia, koska ”umpiossa ei voi kehittyä”.

Toivotan lukijoille oikein
hyvää kevättä!

Tommi Haapala
Everstiluutnantti

Sinisellä
siivellä
Säkylässä luonto menee
edelle. Koko yhteisö on esi
merkiksi sitoutunut alueella
viihtyvien harvinaisuuksien,
ruususiipisirkan ja harju
sinisiiven, suojelemiseen.
Mikä on sinun syysi viihtyä?
www.sakyla.fi
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Porilaisten johtama pataljoona
antoi kylmää kohtelua Norjassa
Teksti ja kuvat: Markus Malila

M

aavoimat osallistui Norjan
johtamaan monikansalliseen
Cold Response 2016 -harjoitukseen 23.2.–11.3.2016
Keski-Norjassa. Suomalaisen harjoitusjoukon kokonaisvahvuus oli yhteensä
noin 430 henkilöä, joista suurin osa oli
Porin prikaatissa Suomen kansainvälisen valmiusjoukkokoulutuksen saaneita reserviläisiä.
Pääharjoitusjoukko koostui Porin prikaatin perustamasta mekanisoidusta

joukkojen suorituskykyä vaativissa olosuhteissa ja harjoitustilanteissa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Porin prikaatin joukot ovat osallistuneet
Norjassa järjestettävään Cold Response
-harjoitukseen aiemmin myös vuosina
2010 ja 2012.
- Harjoitus sujui kokonaisuudessaan
erinomaisesti. Sekä taktisissa ratkaisuissa että harjoituksen järjestelyissä
koettiin onnistumisia. Joukkojen pe-

mahdollisti sen, että erityisesti monikansallinen pataljoonan esikunta
saavutti toimintakyvyn nopeasti harjoituksen alettua, suomalaisen pataljoonan esikuntapäällikkönä toiminut
majuri Mikko Leppälä kertoo.
Harjoituksen taistelut olivat suomalaisten osalta onnistuneita vaikka ajoittain
raskaitakin. Varsinkin harjoituksen alkuvaiheen viivytystaistelut sujuivat
suomalaisten osalta erinomaisesti.

jääkäripataljoonasta, jota vahvennettiin ruotsalaisella ja norjalaisella komppanialla. Lisäksi suomalaisia toimi harjoituksen johdon eri tehtävissä sekä
monikansallisen, Ruotsin johtaman prikaatin esikunnassa.
Cold Response 2016 -harjoitukseen
osallistui yhteensä noin 15 000 sotilasta 14 eri maasta. Maavoimien osallistumisen tavoitteena oli harjoitella
erityisesti joukkojen perustamista ja
keskittämistä Suomen kriisinhallintakonseptin mukaisesti sekä kehittää

rustaminen ja keskittäminen oli yksi
sujuvimpia operaatioita, joita olen ollut
todistamassa, pataljoonan komentajana toiminut everstiluutnantti Teemu
Nurmela kertoo.
Harjoituksen käynnistämistä edelsi Säkylässä tammikuussa järjestetty
valmistava harjoitus, jossa täydennyskoulutettiin reserviläiskuljettajia sekä
harjoitettiin Suomen johtamaa monikansallisen pataljoonan esikuntaa.
- Valmistavalla harjoituksella varmistettiin harjoituksen sujuva aloitus. Se

Joulukuussa kotiutuneet jääkärikomppanian reserviläiset ja viime heinäkuussa kranaatinheitinkomppaniasta kotiutuneet nuoret reserviläiset viivyttivät
päälle painanutta norjalaista Telemark
-pataljoonaa taistelukentällä kolmisen
vuorokautta erittäin hyvällä menestyksellä huollon ja esikunnan tukiessa
taisteluita intensiivisesti. Myöhemmin
roolit vaihtuivat ja Porilaisten johtama pataljoona oli hyökkäysvuorossa.
Hyökkäyksessä Telemark-pataljoona
päästiin yllättämään nopealla tempolla
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Cold
Response
2016
Suomalaisjouko poistuivat
Norjasta Boeing C-17 -kuljetuskoneella.

ja rohkealla maastokoukkauksella.
- Reservimme osoitti erinomaista taistelukykyä ja kenttäkelpoisuutta tässä vaativassa ja pitkäkestoisessa harjoituksessa - voidaan siis todeta, että
kansainvälinen valmiusjoukkokoulutus
tuottaa korkealaatuisia yksiköitä, jotka
ovat täysin vertailukelpoisia ammattiarmeijoiden kärkiyksiköihin, Nurmela
tiivistää.
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Kenraaliluutnantti Seppo Toivonen tutustumassa harjoituksen
tilanteeseen.

Maavoimien komentaja Cold Response 2016 – harjoituksessa:

”Harjoitus on etappi
kehitystyössä.”
Teksti ja kuvat:
Markus Malila

M

aavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Seppo Toivonen vieraili Cold Response 2016 – harjoituksessa 1.-2.
maaliskuuta. Suomalaisjoukon tarkastuksen yhteydessä Toivonen totesi olevan tyytyväinen näkemäänsä ja korosti
harjoituksen moninaisia tavoitteita.
Harjoituksen taisteluvaihe alkoi vierailua edeltävänä yönä keskiyöllä.
- Ensimmäisen taistelupäivän aamuna
näyttää erinomaisen hyvältä. Tehdyt
suunnitelmat näyttävät toteutuvan halutusti ja kokonaisuus näyttää hyvältä.
- Joukolla on hyvä henki ja varustus.
Näyttää myös siltä, että taistelutapamme sopii tällaiseenkin maastoon, Toivonen lisää.
Talviharjoitus Cold Responsen olosuhteet ovat tänä vuonna vaihdelleet lähes

päivittäin. Se sopii kuvioon, kun testataan joukon yhteistyökykyä ja yhteensopivuutta kumppaneiden kanssa. Cold
Response 2016 on Toivosen mukaan
etappi pidemmässä kehitystyössä.
- Harjoituksessa on monia eri tasoja;
ensimmäinen tavoite oli joukkojen keskittäminen suunnitellusti kriisinhallintakonseptin mukaisesti ja se meni
hyvin. Toiseksi meillä on tavoitteena
joukon suorituskyvyn kehittäminen
aika haastavissakin olosuhteissa. Sitten
on vielä monikansallisuus ja erityisesti
pohjoismainen ulottuvuus samassa pataljoonassa norjalaisten ja ruotsalaisten
kanssa.
- Näillä kolmella kärjellä tässä on käynnissä erinomaisen hyvä harjoitus ja jo
nyt näkemäni perusteella uskallan arvioida, että tavoitteet kyetään saavutta-
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maan, Toivonen arvioi.
Suomalaiset muodostavat harjoituksessa pataljoonan yhdessä ruotsalaisten
kanssa. Suomen johtama pataljoona
toimii ruotsalaiskomentajan johtamassa prikaatissa, jossa muut joukot ovat
enimmäkseen ruotsalaisia. Ruotsin
maavoimille Cold Response 2016 -harjoitus on Toivosen mukaan vuoden tärkeimpiä.
- Siinäkin mielessä on hyvä, että olemme täällä yhdessä ruotsalaisten kanssa.
Toivonen näkee tämän vuoden Cold
Responsen yhtenä askeleena, kun mietitään tulevien vuosien toimintaa.
- Erityisesti Ruotsin kanssa kehitämme
toimintamme kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on rakentaa prikaatikehystä,
johon kuuluu monia tasoja: prikaatin
kokonaistoiminta, yksiköiden yhteentoimivuus sekä erilaiset tukijärjestelyt.
- Tämä on useamman vuoden projekti
ja Cold Response -harjoitus antaa erinomaisen kokemuksen siitä, miten pataljoonataso toimii tässä kokonaisuudessaan, Toivonen summaa.
Suomessa on viime aikoina käyty kovaa keskustelua Puolustusvoimien kansainvälisistä harjoituksista. Toivonen
korostaa harjoitusten merkitystä Maavoimien kehittämisen näkökulmasta.
- Kriisinhallintaoperaatioihin valmistautuminen ja myös omien kyvykkyyksien testaaminen ovat nykypäivää. Aito
kokonaisvaltainen kehittäminen vaatii
hyvää yhteistyötä.
- Haluamme harjoitella erityisesti sellaisten maiden kanssa, joilta on opittavaa tai joiden kanssa yhteistyö tuottaa
myös yhteisiä tuloksia, Toivonen päättää.

T

ämän vuoden Cold Response -harjoitukseen osallistuneet
reserviläiset ovat suurimmaksi osaksi saaneet varusmiesaikanaan koulutuksen Porin prikaatissa
Suomen kansainvälisiin valmiusjoukkoihin.
Valmiusjoukkoihin koulutettavat harjoitetaan ensisijaisesti Suomen sotilaalliseen puolustamiseen ja lisäksi koulutettavat saavat erikoiskoulutuksen
sotilaallisiin
kriisinhallintatehtäviin
palveluksen lopulla.
Cold Response 2016 -harjoituksessa
valmiusjoukon reserviläiset mm. pääsivät testaamaan johtamis- ja kommunikointitaitojaan kansainvälisessä ympäristössä. Toiminnan koordinointi
kansainvälisten kumppaneiden kanssa
oli joukoilla lähes päivittäistä.
- Kielenkäytön täytyy olla kansainvälisissä tehtävissä hieman yksinkertaisempaa, jotta tulee ymmärretyksi, kuvailee yhteistoimintaa tulenjohtajana
toimiva vänrikki Joona Hintikka.
Valmiusjoukon monipuolinen tehtävätaktiikan koulutus, ampumakoulutus sekä englannin kielen käyttö osana
koulutusta helpottaa reserviläisten sulautumista kriisinhallintaoperaatioihin
ja mm. kansainvälisiin harjoituksiin.
Vänrikki Hintikan mieleen CR16 -harjoituksesta on jäänyt erityisesti itsensä
haastaminen:
- Parasta oli, kun taistelut olivat jatku-

Kansainvälinen
yhteistoiminta on
valmiusjoukon
reserviläisten
ydinosaamista
Teksti ja kuvat: Markus Malila

neet toista vuorokautta ja pääsimme
kaikki laittamaan itseämme kunnolla
likoon, Hintikka muistelee harjoituksen alkuvaiheen taisteluja.

Vastuu ja omatoimisuus
lisääntyneet
Vaikka varusmieskoulutuksesta on
vain hetki, näkyi reserviläisten mielestä
toiminnassa eroja varusmiesaikaiseen
koulutukseen. Ensihoitoryhmän johtajana toimiva alikersantti Samuli Saario
kertoo vastuun kasvaneen.
- Olemme tehneet evakuointeja ja siirtoja pitkin harjoitusta. Yhteistoimintaa
on tehty paljon erityisesti ruotsalaisten
kanssa ja kovin ystävällistä väkeä tuntuvat olevan, Saario kehuu.
- Nyt reserviläisenä huomaa, että saam-

SKJV-reserviläiset Samuli Saario
(vas) ja Saku Valpola lähtivät Norjaan ilman epäröintiä.
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me toiminnassamme paljon vapaammat kädet kuin varusmiehenä. Vastuuta on enemmän ja kun tämä on aika
realistinen harjoitus, niin täällä on mukava toimia, viime joulukuussa Säkylästä kotiutunut Saario kertoo.
Samoilla linjoilla on Huoltokomppaniassa palveleva alikersantti Saku Valpola. Hän suoritti SKVJ-koulutuksen varusmiehenä saapumiserässä 2/12 ja on
palvellut sittemmin UNIFIL-operaatiossa Libanonissa sekä osallistunut viime
kesän kansainväliseen BALTOPS 2015
-harjoitukseen. Huollon tehtävissä palvelee useita hänen varusmiesajan ystäviään.
- Kaikille on tullut vähän näkemystä
tässä muutaman vuoden aikana, joten
toiminnassa keskitytään olennaiseen.
Cold Response 2016 -harjoituksen reserviläiset osallistuvat kertausharjoitukseen ulkomailla vapaaehtoisesti.
- En edes miettinyt tätä harjoitukseen
lähtemistä sen kummemmin. Tiesin,
että jos tämän jättäisi väliin, niin harmittaisi ihan julmetusti, Saario osoittaa.

Vastaanottokeskus
ihan
naapurissa
Teksti ja kuvat: Merja Hämäläinen

V

ähän ennen marraskuun puoliväliä TE-palvelujen Mol.fi
-sivuilla etsittiin vastaanottokeskukseen johtajaa. MediVida Oy kertoi työpaikkailmoituksessaan perustavansa yhdessä
Maahanmuuttoviraston kanssa vastaanottokeskuksen aikuisille turvapaikanhakijoille Kankaanpäähän. Keskuksen oli määrä avautua jo joulukuussa.
Tässä vaiheessa tieto keskuksesta saavutti kankaanpääläiset. Vastaavanlaisia
pikaisia hankkeita oli toteutettu muuallakin Satakunnassa. Johtajaksi valittiin
Kankaanpään tuttu mies, Antti Kivelä.

Tuhopoltto
Kolme puista kerrostaloa, ”Susitalot”,
oli varattu tulijoille. Varhain tiistaiaamuna, 1.12., roihahti keskimmäinen
taloista tuleen. Rakennus tuhoutui niin
pahoin, että se jouduttiin purkamaan.
Ihmisiä ei ollut kuitenkaan vaarassa,
sillä talo oli tyhjillään.
Huoneistot oli jo kuitenkin remontoitu
ja kodinkoneet olivat paikoillaan. Remonttirahat haihtuivat palossa savuna
ilmaan.

Poliisin mukaan palo on varmistunut
tuhopoltoksi, tekijöitä ei vielä ole löytynyt.

Tiedotustilaisuus
Kaupungin asukkaille järjestettiin tiedotustilaisuus vastaanottokeskuksen
tulevasta toiminnasta Niinisalon varuskuntakerholla 8.12. Asukkaiden kysymyksiin piti olla vastaamassa Maahanmuuttoviraston,
Kankaanpään
kaupungin ja Medivida Oy:n edustajat.
Maahanmuuttoviraston edustajaa ei
kuitenkaan paikalla näkynyt.
Kerho oli ääriään myöten täynnä yleisöä, istumapaikat eivät riittäneet. Monenlaisia asiattomiakin kommentteja ja
kysymyksiä sateli järjestäjien niskaan,
jopa syytöksiä ja uhkauksiakin. Tulevan eskuksen johtaja Antti Kivelä toimi puheenjohtajana ja hoiti tilaisuuden
tyynesti, vaikka keskustelu kävikin
kuumana ja aihe herätti voimakkaita
tunteita. Kysymyksien mukaan pelättiin mm. naisten ja lasten turvallisuuden vuoksi.
Ajatuksia herätti myös keskuksen sijoittuminen aivan varuskunnan vie-
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reen. Olisiko alueen vartiointia tehostettava? Entäpä Sotilaskoti, täyttyisikö
se uusista asiakkaista? Ja kaikkien turvallisuus, oliko se mennyttä tulijoiden
myötä?

Puolustusministeri harmissaan
Puolustusministeri Jussi Niinistö vieraili Porin prikaatin Niinisalon toimipisteessä 18.11. Hän oli Aamulehden
mukaan harmissaan maahanmuuttoviraston tavasta tiedottaa uusista turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksista.
Ministerin mielestä varuskunnan viereen perustettavassa vastaanottokeskuksessa on arveluttavia seikkoja. On
pidettävä huolta, etteivät uudet asukkaat jää raskaiden sotilasajoneuvojen
ja varuskunnaan muun liikenteen alle,
eivätkä muutenkaan erehdy väärille
alueille. Niinisalon Pohjankankaalla on
Etelä-Suomen suurin ampumakenttä,
jota käytetään kovapanosammuntoihin. Myös varuskunnan vieressä sijaitseva Hämeenkankaan harjoitusalue on
taajaan sotilaiden koulutuskäytössä.

Ensimmäiset asukkaat
Myöhään torstai-iltana 10.12. saapuivat
ensimmäiset 26 asukasta. Toinen linjaautollinen kaarsi vastaanottokeskuksen pihaan lauantaina, jolloin tulijoiden
kokonaismäärä oli 44, pääosin perheitä.
Muutamia yksittäisiä miehiäkin oli tällöin matkassa.
Vastaanottokeskuksen henkilökunta ja
vapaaehtoiset avustivat tulijoita. Lapset
pääsivät aloittamaan koulunkäyntinsä
Kankaanpään kaupunginmuseon tiloissa helmikuun alkupäivinä.
Nyt perheitä on 16, asukkaita kaikkiaan
71. Yksittäiset nuoret miehet ovat poistuneet, paikalla on ainoastaan perheitä.
Ikähaitari on puolivuotiaasta vähän yli
viisikymppiseen. Suurin osa lapsista on
alle kymmenvuotiaita, muutama teiniikäinenkin mahtuu joukkoon.
Perheet asuvat omissa asunnoissaan,
kaksioissa. Perheen ulkopuolisia jäseniä ei sijoiteta samaan asuntoon.

Alku
Vastaanottokeskuksen johtaja Kivelä
kertoo, että heti alussa uusille asukkaille kerrottiin heidän tulevasta asuinalu-

eestaan. He saivat tietää, että vieressä
sijaitsee puolustusvoimien harjoitusalue, josta kuuluu usein pauketta ja tykkien jylinää. Varuskunta-alue on naapurissa, joten lähiympäristössä liikkuu
paljon sotilaspukuisia henkilöitä. Naapurissa asuu paljon puolustusvoimien
henkilökuntaa.
- Heidän aikaisemmassa elämässään
sotilas on ollut vihollinen, kiduttaja ja
tappaja. Univormut herättivät ensin
pelkoa. Nyt he tietävät, että Suomessa
sotilas on luotettava ja vaaraton. Oikeastaanhan tämä on erityisen turvallinen paikka, koska sotilaita on ihan tässä vieressä. Nykyään tykkien jyske ja
aseiden pauke ei herätä pelkoa. Ne kuuluvat normaaliin arkeen täällä Niinisalon alueella, toteaa Kivelä.
- Ei, asuntoalueen läpi ole useinkaan
kulkenut sotilasajoneuvoja, jotka voisivat olla vaaraksi varomattomille tielläliikkujille. Suurimmat ajoneuvot taitavat olla jakeluautoja, jotka ovat tuoneet
meille tavaraa. Kouluun ja kioskille
asukkaat kulkevat kävelytietä pitkin.
Lapset tosin pyöräilevät välillä hieman
varomattomasti ajotielläkin, kuten lasten tapana on. Onneksi ei kuitenkaan

Iloiset ja tyytyväiset lapset touhuavat siisteissä ja valoisissa kerhotiloissaan.
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edes läheltä piti -tilanteita ole sattunut,
kertoo keskuksen johtaja.

Asunnot
Vastaanottokeskuksen asunnoissa on
perusvarustelu; sähköhella, liesituuletin, jääkaappi, pesukone. Jos jotain
muuta haluaa, vaikkapa television, sen
voi ostaa omalla turvapaikkarahallaan.
Käytetytkin kelpaavat, kirpputorilta ja
kierrätyskeskuksesta voi tehdä edullisia löytöjä. Mitä tahansa ei kuitenkaan
voi asuntoihin kiikuttaa, vaan sähkölaitteet on hyväksytettävä valvojilla,
ennen kuin ne voi ottaa käyttöön.
Osa asukkaista on tottunut puu-uuneihin, joten sähköllä toimivat ovat heille
suorastaan luksusta, samoin kuin pesukoneet. Kaksi perhettä käyttää aina yhteistä pölynimuria.
Viemärijärjestelmässä on ollut hieman
ylikuormitusta. Aikaisemmin asunnoissa on asunut 1-2 henkilöä, nyt jopa
kahdeksan. Asukkaat ovat jo tottuneet
ja oppineet, mitä kaikkea saa ja ei saa
laittaa viemäreihin. Arki sujuu jo siinäkin suhteessa.

Jalkapallokenttä odottaa pelaajia, jotka ovat tällä hetkellä koulussa. Talvikaan ei rajoita innokkaita pelaajia ja pyöräilijöitä.

Arki
Terveystarkastukset ja rokotukset on
hoidettu, kuten Suomessa kuuluukin.
Kaikki on siis kunnossa niiltäkin osin.
- Vapaa-ajan ongelmia ei toistaiseksi ole
ollut, mainitsee Kivelä. Aamulla kaikki
17 koululaista heräävät kahdeksan aikoihin, syövät aamupalan, ja kiiruhtavat kouluun museonmäelle.
Viikot maanantaista lauantaihin ovat
aktiivitoimintapäiviä, sunnuntaiohjelma on kevyempi – toimintapäivä silti
sekin. Tiistaina, keskiviikkona ja torstaina aikuiset käyvät suomenkielen
opetuksessa.
Osa aikuisista asukkaista on mukana
työtoiminnassa.
Kankaanpääläisestä
pitseriasta ja kahvilasta on löytynyt tekemistä, samoin puusepän verstaalta ja
hevostalleilta. Lumityöt sekä rappukäytävien ja asuntojen siivoamiset vievät
oman aikansa, kuten myös ruuanlaitto
ja muut arkipuuhat.
Alle kouluikäisille lapsille on järjestetty

kerhotoimintaa. Osa naisista osallistuu
kerhotoiminnan pyörittämiseen ohjaajien apuna. He laittavat siellä ruokaa,
hoitavat lapsia ja siivoavat. Kerhotilat
ovatkin siistit ja sievät, lapset iloisia ja
tyytyväisiä.
- Pilkkiminen on ollut mielenkiintoinen
kokemus! He olivat kovin innoissaan,
kun muutamia ahveniakin tuli, naurahtaa Antti Kivelä. Tammikuun kovat
pakkaset opettivat pukeutumaan riittävän lämpimästi, nykyiset muutaman
asteen pikkupakkaset eivät tunnu enää
missään.

Häiriöitä?
- Joulupäivän ja tapaninpäivän välisenä
yönä on ollut viimeinen häirintätapaus.
Silloin tarvittiin poliisiakin. Humalapäisiä nuoria tuli parilla autolla pihaan, taisivat yrittää sisäänkin. Silloin piti poliisit kutsua paikalle. Itse asukkaiden
takia ei virkavaltaa ole tarvittu, huomauttaa Kivelä.
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- Tokihan olisi helpompaa, jos asukkaina olisi vain aikuisia. Ei tarvitsisi järjestää lapsille oppivelvollisuuden
määräämää opetusta, kerhotoimintaa ja hoitopaikkaa vanhempien ollessa työtoiminnassa. Toisaalta tilannetta
rauhoittaa, että vastaanottokeskus on
tarkoitettu perheille, eikä pelkästään
aikuisille. Ympäristön vihamielisyyttä
ei ole enää näkynyt. Tulijoita ymmärretään paremmin, eikä pelätä uhkaavia nuoria miehiä. Sisäisestikään ei niin
helposti synny konflikteja, kun kaikki
asukkaat ovat samasta maasta, Kivelä
pohtii.
- Perheet tuovat toiminnallisuutta ja
toimettomuus helpottaa.

Välipysäkki
Turvapaikanhakijat ovat täällä Niinisalossa väliaikaisessa sijoituspaikassa.
Nyt odotellaan viranomaisen päätöksiä
– saako hakija tilapäisen oleskeluluvan
Suomeen, palautetaanko hänet mah-

dollisesti turvalliseksi koettuun lähtömaahan tai ehkä johonkin muuhun
maahan, mihin hänet on rekisteröity.
Prosessi kestänee 6 – 18 kuukautta.
Jos tilapäinen oleskelulupa myönnetään, niin silloin alkaa varsinainen kotouttaminen. Lupapäätöksen jälkeen
saa vastaanottokeskuksessa asua vielä
kuukauden, enimmillään kaksi. Siihen
mennessä on kuntasijoituspaikka löydyttävä.
- Sitten vasta alkaa se oikea uusi elämä,
muistuttaa Kivelä. Niinisalo on vain välipysäkki, ei välttämättä tuleva asuinpaikka. Nykyiset tilat eivät ole varsinaisesti turvapaikanhakijoiden koteja,
vaan vain majoitustiloja, joiden käyttöä
säätelevät useat eri ohjeistukset. Pelastusviranomaiset määrittelevät, kuinka monta ihmistä missäkin tilassa saa
olla. Vierailijoitakin voi tulla vain luvan
kanssa.

Huhupuheita
Monenlaista huhua ja puhetta kuuluu
keskuksen asukkaiden puuhista. Kerrotaan, että he ovat käyttäytyneet epäasiallisesti kaupassa, vieneet tavaroita
kirpputoreilta, puuhanneet kuka mitäkin sopimatonta.
- Yhtään rikosilmoitusta ei ole tehty.
Mistään ei ole meille tullut valituksia
asukkaiden toiminnasta. Ei varuskunnasta, ei sotilaskodista, ei paikallisilta
naapureilta. Ei mitään valituksia mistään ongelmista. Niinisalon kyläyhdistyksenkin kanssa on palaveerattu ja
heidänkään puoleltaan ei ole valittamista. Olen positiivisen yllättynyt itsekin, kuinka hyvin yhteiselo on sujunut,
hymyilee Antti Kivelä.
- Olemme muistuttaneet, että pihojen
läpi ei kuljeta – jokaisella alueen asukkaalla on säilyttävä oma kotirauha.
Kesä tuo tietysti lisää haasteita, kun toiminnallisuus ja ulkotouhut lisääntyvät.
Jos nyt ei sada niin paljon kuin viime
kesänä.

Mikä on vastaanottokeskus?

V

astaanottokeskuksella tarkoitetaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottokeskusta. Tulijat asuvat siellä sen ajan, minkä
heidän turvapaikkahakemustensa (vast.) käsittely
kestää. Keskuksessa huolehditaan turvapaikanhakijoiden vastaanotosta, majoituksesta, palveluista ja
muista odotusaikaa tukevista toiminnoista.
Kun turvapaikanhakija saapuu maahan, hän tekee
turvapaikkahakemuksen poliisille. Poliisi ilmoittaa
uudesta turvapaikanhakijasta vastaanottokeskukseen, joka huolehtii tämän vastaanotosta ja majoituksesta.
Keskuksessa ohjaajat antavat tulkin välityksellä tietoa muun muassa vastaanottokeskuksessa asumisesta, toimeentulotukiasioista ja turvapaikkaprosessista.
Turvapaikanhakijoille järjestetään keskuksessa työja opintotoimintaa sekä lapsille mahdollisuus koulunkäyntiin. Ulkomaalaislain mukaan passillisilla turvapaikanhakijoilla on oikeus tehdä ansiotyötä
oleskeltuaan maassa työluvalla kolme kuukautta.

Vastaanottokeskuksen johtaja Antti Kivelä
- Tykistöprikaatin entinen henkilöstöpäällikkö
- Eläkkeelle majurina 1.9.2013
- Kaupunginhallituksen puheenjohtajana vuoden 2014 loppuun
- Nykyään kaupunginvaltuustossa ja mm. elinvoimatyöryhmän puheenjohtajana
- Toiminut Kankaanpään Mailan puheenjohtajana 10 vuotta, vuoden 2015 loppuun
- Nyt vastaanottokeskuksen johtajana
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LATAA SOVELLUS
JA KIRJAUDU
MINKÄ TAHANSA
PANKIN
TUNNUKSILLA.

SUOMEN
ETUISIN LUURI
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ASUKKAISTAAN
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Tasavallan presidentti
haastatteli Irakiin lähteviä
kouluttajia tammikuussa.

Kriisinhallintakoulutus tasavallan
presidentin vierailun pääteemana
Teksti: Juho Torpo Kuva: Markus Malila

T

asavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili tammikuun 26.
päivänä Porin prikaatissa tarkastuskäynnin muodossa. Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen kohdistuneen vierailupäivän yhteydessä
Niinistö kävi Säkylässä tutustumassa
Porin prikaatin järjestämään kriisinhallintakoulutukseen. Lisäksi presidentti
tapasi vierailunsa ohessa muun muassa
Irakin OIR -operaation vaihtohenkilöstöä.
Niinistö perehtyi vierailunsa aikana
muun muassa naisten asemaan ja rooliin rauhanturvatehtävissä. Tasa-arvon
ja kriisinhallinnan yhdistäminen on
monesti keskustelua herättävä asia,
jossa Niinistö kuitenkin näkee Suomen
onnistuneen hyvin:
- Nähdäkseni olemme onnistuneet yhdistämään tasa-arvon ja kriisinhallin-

nan suhteellisen hyvin. Rauhanturvatehtävissä on ollut 90-luvun alusta
lähtien mukana kaiken kaikkiaan yli
500 naista, tasavallan presidentti toteaa.
Niinistö haluaa myös muistuttaa naisten aseman tärkeydestä siviilikriisinhallinnassa:
- Siviilikriisinhallinnassa naisten osuus
on todella merkittävä, jopa noin 40 prosenttia. Siviilikriisinhallinnassa myös
muu ammatillinen osaaminen korostuu. Kyllä minä kokonaisuudessaan sanoisin Suomen olevan tässä asiassa hyvällä tiellä, Niinistö sanoo.
Kriisipesäkkeissä paikallisten naisten
toimintaa ei monesti muisteta arvostaa
tarpeeksi. Presidentti haluaakin nostaa
esiin juuri näiden naisten tärkeyden:
- Kriisinhallintaoperaatioissa tasa-arvo
ei ole suinkaan itsetarkoitus, vaan on
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äärimmäisen tärkeää, että naiset ovat
mukana toiminnassa. Paikalliset naiset
ylläpitävät infrastruktuuria ja perustarpeita. Naisilla on suuri arvo siinä.
Suomi on määritellyt oman kansallisen
toimintaohjelmansa YK:n päätöslauselman 1325 toteuttamiseksi. Niinistö näkee ohjelmaan kirjatut tavoitteet realistisina:
- Minusta ne ovat aika hyvin mitoitettuja. Meillähän on perisuomalainen
tapa tehdä se, mihin sitoudutaan.
Kriisinhallinnan tulevaisuutta ajatellessaan Niinistö ei näe suuria tarpeita
muutoksiin:
- Tasa-arvoa voitaisiin parantaa entisestään rohkaisemalla naisia vielä aiempaa
enemmän lähtemään mukaan kriisinhallintaoperaatioihin. Rohkaistaan naisia mukaan ja toimitaan tasa-arvoisesti,
sehän on tärkeintä, presidentti päättää.

EU:n taisteluosaston
suomalaiset koulutukseen
Teksti: Markus Malila Kuva: Maiju-Liina Hoskari

S

uomi osallistuu Iso-Britannian johtamaan Euroopan unionin taisteluosastoon (EUBG16)
vuonna 2016. Suomen ja IsoBritannian lisäksi taisteluosastoon osallistuvat Ruotsi, Irlanti, Latvia ja Liettua.
Suomalaisen osaston pääosa astui maanantaina 14.3. palvelukseen Säkylässä. Pääosin reserviläisistä koostuvan
joukon koulutus käynnistyi varustamisella ja jatkuu Porin prikaatissa aina
kesäkuun loppuun asti. Aiemmin prikaatissa on mm. täydennyskoulutettu
osaston kuljettajia.
Taisteluosaston valmiusvuoro alkaa
koulutuksen jälkeen 1.7. ja kestää vuoden loppuun asti.
- Taisteluosaston koulutuksessa ja harjoituksissa keskitytään toimintaan korkean uhan kriisinhallintaympäristössä,

kertoo kriisinhallintakeskuksen johtaja, majuri Matti Kemppilä kertoo.
Suomi asettaa taisteluosastoon tiedustelujoukkueen, ilmatulenjohtoryhmän,
esikuntaupseereita ja kansallisen tukielementin huollon toteutukseen. Joukon vahvuus on kokonaisuudessaan
reilut 50 sotilasta.
Suomalaiset joukot sijoitetaan Iso-Britannian johtamaan kuuluvaan ISTARyksikköön. Suomalaisten joukkojen tulee täyttää niin kansalliset kuin EUBG:n
asettamat suorituskykyvaatimukset.
Joukko sertifioidaan toukokuussa IsoBritanniassa pidettävässä harjoituksessa.
- Reserviläisille ei järjestetty tehtäviin
avointa hakua, vaan etsimme sopivan
koulutuksen ja erityistaidot omaavista reserviläisistä potentiaaliset teh-
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tävänhoitajat ja joukko koottiin heitä suoraan lähestymällä, kertoo Porin
prikaatin rekrytointisektorin johtaja,
luutnantti Pasi Kaunisharju.
Osallistuminen EU:n taisteluosaston
valmiusvuoroon kehittää ja ylläpitää
puolustusvoimien kriisinhallintatehtävien edellyttämää sotilaallista suorituskykyä ja yhteensopivuutta. Osallistumista hyödynnetään edelleen
kansallisen puolustuksen kehittämiseen ja kotimaiseen viranomaisyhteistyöhön.

EU:n vuoden 2016 taisteluosastoon
koulutettavat suomalaiset kuittasivat
varusteita Huovinrinteellä 14.3.
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Suojelun erikoisosasto
ensimmäiseen valmiusjoukkokoulutukseensa
Teksti ja kuvat: Juho Torpo

P

orin prikaati järjestää valmiusjoukkokoulutusta
myös
vuonna 2016. Tammikuun
saapumiserässä varusmiespalveluksensa aloittavista on
etukäteishaulla valittu 63. SEO -lyhenteellä tunnetun joukon koulutus kestää varusmiespalveluksen osalta 347
päivää, jonka jälkeen koulutuksen käyneen on mahdollista päästä mukaan
kriisinhallintaoperaatioon rauhanturvaajana.
Suojelun erikoisosasto on Puolustusvoimien korkean valmiuden suojelutiedusteluyksikkö, jota voidaan käyttää niin

kotimaisessa maanpuolustuksessa, viranomaisten tukemisessa kuin kriisinhallintatehtävissäkin. Suojelun erikoisosastoon kuuluu olennaisena osana
myös CBRN -laboratorio.
SEO:n toiminnalle, kuten suojelumiesten toiminnalle yleensäkin, on tyypillistä suojelutiedustelu, puhdistustoiminta sekä palo- ja pelastustoiminta.
Suojelun erikoisosasto työskentelee kemiallisten, biologisten ja radioaktiivisien aineiden parissa ottamalla näytteitä
ja analysoimalla niitä kenttälaboratoriossa.
Tehtävään valituilta varusmiehiltä vaaditaan sopivaa luonnontieteellisen, kuten biologian, fysiikan tai kemian alan,
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koulutusta ja osaamista. Hakijoiden tuli
lisäksi täyttää yleiset kriisinhallintavaatimukset sekä Suomen kansainvälinen
valmiusjoukko -kelpoisuus. 1/16 saapumiserästä koulutettava suojelun erikoisosaston henkilöstö valittiin 12.–13.
elokuuta järjestetyssä valintatilaisuudessa Säkylässä.
- Varusmiehet tullaan jakamaan kolmeen joukkueeseen. Joukkueet ovat
suojelujoukkue, kenttälaboratoriojoukkue sekä komento- ja huoltojoukkue.
Osaston perussuoritus kestää yhden
vuorokauden, jonka aikana osasto ottaa tarvittavat näytteet ja analysoi ne.
Toiminnan aikana kukin joukkue tekee
omaa hommaansa standardimaisesti.
Tarkkaan ohjeistettu näytteidenotto ja
analysointi on vastuullista ja myös kou-

lutuksen haastavinta osaa, kertoo kapteeni Juha Soutolahti.
Tammikuussa käynnistyvä koulutus on
sellaisenaan ensimmäinen laatuaan, sillä aiemmin suojelun erikoisosastoa ei
ole koulutettu osana valmiusjoukkokoulutusta. Uudesta ilmiöstä ei kuitenkaan SEO:n kohdalla voida puhua:
- Suojelun erikoisosasto on ensimmäinen joukko, joka on läpäissyt NATO:n
arviointikriteerit. Suojelun erikoisosaston juuret ovat kuitenkin pitkällä, sillä
osaston suorituskyky on ollut jo vuosikymmenen Puolustusvoimien käytettävissä, Soutolahti jatkaa.
Soutolahti kertoo olevansa yksi vastuuhenkilöistä, joiden tehtävänä on luoda
suojelun erikoisosastolle suorituskyky, joka on valmis käyttöönotettavaksi
vuonna 2017. Käytännössä tämä toteutuu miehistön kouluttamisella sekä kaluston varaamisella käyttövalmiuteen.
Palveluksen loppupuolella toteutettavassa kyselyssä kultakin koulutukseen
osallistujalta kysellään halukkuutta
kansainväliseen kriisinhallintaoperaatioon. SKVJ -koulutuksen saaneista yli
puolet aloittaa rauhanturvaajan töissä
puolentoista vuoden sisällä palveluksen
päättymisestä.

Suojelukomppanian
varusmiehet polttotaisteluradalla helmikuussa.

”Tämä vaikutti sopivan
spesiaalilta minulle”

S

uojelun erikoisosasto –koulutukseen valitut varusmiehet viettivät
armeija-aikansa kuudetta maanantaita sateisessa ja koleassa kelissä
polttotaisteluradalla. Alokasaikaa vaivanneista ankeista ilmoista huolimatta Suojelukomppanian alokkaat olivat
liikkeellä positiivisella mielellä; olihan
kyseessä jo P-kauden kolmas ja samalla
viimeinen leiri.
Kouvolalainen Arttu Alatalo toteuttaa
parhaillaan pitkäaikaista haavettaan:
varusmiespalveluksen
suorittamista
SKVJ:n koulutuksessa Säkylässä. Siviilissä laivalla työskentelevä Alatalo on
ehtinyt sopeutua inttielämään hyvin:
- Kelit eivät ole suosineet, mutta muuten tämä on ollut antoisaa ja hauskaa.
Olen aina ollut kiinnostunut valmiusjoukkokoulutuksesta ja SEO vaikutti
mielenkiintoisimmalta vaihtoehdolta.
Toiveissani olisi, että tätä kautta pääsisin palveluksen jälkeen kriisinhallintajoukkoihin, Alatalo valottaa suunnitelmiaan.
Virosta lähtöisin oleva Marten Saviauk
saapuu haastatteluun heti polttotaisteluradan läpijuostuaan:
- Hahhah, se oli hauskaa, mies naurahtaa.
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Säkylässä järjestetään SKVJ-koulutusta
tällä hetkellä kolmessa eri yksikössä,
joista kiinnostavimmaksi Saviauk koki
Suojelukomppanian tarjoaman koulutuksen. Päätöstä tehdessä vaakakupissa painoi myös se, että nyt koulutettava
Suojelun erikoisosasto on ensimmäinen laatuaan:
- Tämä vaikutti sopivan spesiaalilta minulle. Alku on ollut itse asiassa jopa yllättävänkin mukavaa, vaikka eiköhän
tämä tästä aika paljon rankemmaksi
muutu. Intin jälkeen en kuitenkaan ole
suunnitellut jääväni näihin hommiin,
vaan aion lähteä opiskelemaan, nykyinen raumalainen kertoo.
Naisväriä joukkoon tuovat helsinkiläiset Hanna Hassinen ja Sannamari Minkkinen. Naiset toteavat yhteen
ääneen tulevaisuuden suunnitelmansa:
- Kriisinhallintahommiin ulkomaille
palveluksen jälkeen jos päästäisiin.
Toistaiseksi varusmiespalvelus on täyttänyt naisten odotukset ja he odottavatkin tulevaa erikoiskoulutuskautta
jo innolla. Naiset ovat jo ehtineet päättää ensisijaiset koulutushalukkuutensa:
Hanna haluaisi suojelulääkintäryhmään
ja Sannamari kenttälaboratorioon.

Seminaarin paneeliin osallistuivat vasemmalta luettuna Porin prikaatin
koulutuspäällikkö, everstiluutnantti Vesa Helminen, prikaatikenraali
Juha Pyykönen, eversti Markku Iskanius ja Lounais-Suomen aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Sami Iso- Lauri. Keskustelu oli aktiivista ja olisi jatkunut ajan salliessa vielä pidempäänkin.

Juhlien helmikuu kunnioitti 390  

Teksti: Mrkus Malila Kuvat: Merja Hämäläinen, Juho Torpo ja Simo Nummi
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S

atakunnassa vietettiin helmikuun kolmannella viikolla aktiivista maanpuolustustapahtumien viikkoa.
Tiistaina 16.2. vietettävä Porin prikaatin vuosipäivä oli tänä vuonna erityisen
juhlava, sillä Porin prikaati viettää perinnejoukko-osastoineen tänä vuonna 390-vuotisjuhlavuotta. Prikaatin edeltäjä Kuninkaallinen Porin Rykmentti perustettiin 16.2.1626 Kuningas
Kustaa II Adolfin käskyllä.
Juhlavuoden kunniaksi Säkylässä julkaistiin 16.2. sotatieteiden tohtorin, eversti (evp)
Markku Iskaniuksen kirjoittama Porin prikaatin historiateos. Kirjan julkaisua seurasi Elokuvaluokassa järjestetty ”Suomalainen asevelvollisuus” - juhlaseminaari, johon kutsuvieraina
osallistui mm. Porin prikaatin entisiä komentajia, sotaveteraaneja ja muita arvovaltaisia vieraita.
Arvovaltainen joukko kuunteli mielenkiinnolla Porin prikaatin asiantuntijoiden näkemyksiä
suomalaisesta asevelvollisuudesta, sen tilasta ja
arvioita tämän hetken turvallisuuspoliittisesta
tilanteesta.
Torstaina 18.2. vietettiin Porin prikaatin alokkaiden vala- ja vakuutuspäivää Niinisalossa.
Tammikuussa Niinisalossa palveluksensa aloittaneet alokkaat vannovat sotilasvalansa tai antavat juhlallisen sotilasvakuutuksen varuskunnassa perinteisin menoin.
Perjantaina 19.2. oli vuorossa Säkylässä palvelevien alokkaiden sotilasvala ja -vakuutus. Säkylän toimipisteen alokkaiden valat ja vakuutukset luettiin tuttuun tapaan varuskunnassa.
Molemmissa toimipisteissä vierailu muutama
tuhat varusmiesten omaista ja heille esiteltiin
mm. Porin prikaatin kalustoa sekä palvelusolosuhteita.

  -vuotiasta prikaatia
Vuosipäivänä
julkistettiin
uusi upea
Porin prikaatin historiateos. Kirjan nimi
”Porilaisten marssi - Kuninkaan joukoista kansainväliseksi kouluttajaksi” kokoaa yhteen
Porin prikaatin kunniakkaat perinteet ja tämän päivän.
Kirja on ostettavissa Porin prikaatin killalta sekä Säkylän ja Niinisalon sotilaskodeista 35 euron hintaan.
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Porin prikaatin palkitsemiset
vuosipäivänä 16.2.2016
Porilaistaistelijat

Porin prikaatin levykkeet

Joukkoyksiköiden kärkikouluttajat

Myönnetään tunnustuksena kouluttajalle hänen tehokkuudestaan ja kestävyydestään jokapäiväisessä työssään
sekä hänen henkilökohtaisista saavutuksistaan kouluttajatehtävässä kiinnittäen erityistä huomiota asevelvollisten sekä tiedollisten ja taidollisten että
henkisten koulutustavoitteiden saavuttamiseen kuluneen yhden vuoden aikana.

Myönnetään prikaatin henkilöstölle vuosipäivänä erityisen hyvästä palveluksesta tai merkittävästä prikaatia
kehittäneestä toiminnasta. Voidaan
myöntää prikaatin ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle prikaatia merkittävästi tukeneesta toiminnasta.

Myönnetään tunnustuksena kouluttajalle hänen tehokkuudestaan ja kestävyydestään jokapäiväisessä työssään
sekä hänen henkilökohtaisista saavutuksistaan kouluttajatehtävässä. Joukkoyksiköt valitsevat kouluttajistaan
yhden palkittavan per joukkoyksikkö.

Kultainen + stipendi 200 e
Kapteeni Matti Tarkkanen
Kapteeni Petri Eskola
Sosiaalikuraattori Mirjami Flemmich
Taloussuunnittelija Katja Marjanen
Varastonhoitaja Kauno Mäkinen

Luutnantti Jouko Kallioinen SATJP
Yliluutnantti Pasi Risku V-SHP
Luutnantti Joel Hilden SATPIONVP
Yliluutnantti Jaska Hyvönen SATTR
Yliluutnantti Heikki Pellimaa POHMJP

Kapteeni Joni Ylöstalo (SATJP)
Yliluutnantti
Vesa-Pekka Pesonen (KOULOS)
Ylikersantti Raimo Lamminen (SATJP)

Vuoden siviilityöntekijä
Myönnetään Porin prikaatin siviilityötekijälle prikaatin vuosipäivänä tunnustuksena hänen tehokkuudestaan
jokapäiväisessä työssään sekä hänen
positiivisesta asenteestaan työhönsä ja
työtovereihinsa.
Toimistosihteeri Kristiina Linjos
(LSALTSTO)

Vuoden työpiste
Myönnetään työpisteelle joka on menestynyt erityisen hyvin tehtäviensä
hoitamisessa. Arvioitaessa tuloksia voidaan mittareina käyttää työilmapiirikyselyä, koulutustarkastuksien tuloksia,
työpisteen tavoitteiden saavuttamista,
yhteistyökykyä muiden toimijoiden ja
työpisteiden kanssa.
Vuoden 2016 vuoden työpisteeksi on
valittu Porin prikaatin esikunnan henkilöstöosasto

Vuoden reserviläinen
Myönnetään tunnustuksena prikaatin
vuosipäivänä Porin prikaatin kertausharjoituksessa, MPK:n tai muussa vapaaehtoisessa toiminnassa erityisesti
kunnostautuneelle reserviläiselle.
Komentajakapteeni res Kimmo Iljin
(LSALTSTO)

Hopeinen + stipendi 100 e
Kapteeni Matti Jorva
Yliluutnantti Topi Hellsten
Yliluutnantti Tuomo Kuntola
Yliluutnantti Mikko Majava
Yliluutnantti Klaus Tapio
Vääpeli Jani Tolonen
Vääpeli Heikki Tyrväinen
Ylikersantti Veli-Kalle Kursi
Talouspäällikkö Suvi Lähteenmäki
Varastonhoitaja Antti Hakola
Pronssinen levyke + stipendi 50 e
Everstiluutnantti Aki Mustonen
Majuri Tomi Sihvonen
Kapteeni Augusti Kankare
Kapteeni Mikko Keskievari
Kapteeni Janne Kivelä
Kapteeni Juha Koski
Yliluutnantti Juha Kellander
Yliluutnantti Kimmo Mäkinen
Yliluutnantti Olli Pietilä
Luutnantti Marko Niskanen
Ylikersantti Jarno Haaparanta
Ylikersantti Riku Itkonen
Ylikersantti Kalle Mäntysaari
Ylikersantti Miro Manninen
Ylikersantti Jani Pihala
Henkilöstösihteeri Marjo Aaltonen
Taloussihteeri Marika Haaparanta
Asentaja Ilkka Heinonen
Varastomestari Juho Klemetti
Osastosihteeri Anna Kuusrainen
Varastomies Raimo Ollikainen
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Vuoden urheiluteko
Vuoden urheiluteko palkinto myönnetään merkittävästä saavutuksesta kilpaurheilijana ja/tai valmennustyöstä
kilpaurheilijan valmentajana.
Kersantti Ristomatti Hakola
- Sotilaiden MM parisprintti
2014 - 2015 1.sija
- Sotilaiden hiihdon SM-kisat,
RK ampumahiihto 1.sija
- Sotilaiden hiihdon SM-kisat,
ampumahiihto 1.sija
- Sotilaiden Maastojuoksun
Suomen Mestari 2015
- FALUN 2015 hiihdon MM-kilpailut MM 9:sija sprintissä-paras suomalainen mieshiihtäjä.

Joukkoyksikön/vast. ja esikunnan
vuoden liikuntavaikuttajat
Myönnetään henkilölle, joka omalla
toiminnallaan tai esimerkillään on vaikuttanut myönteisesti joukkoyksikön
/ esikunnan henkilöstön liikuntaan,
ja/tai on nostanut merkittävästi omaa
kuntoindeksiään, ja/tai muuttanut merkittävästi elintapojaan terveellisempään liikunnalliseen suuntaan.
Kapteeni Jaakko Mussaari (HOS)
Luutnantti Henri Filatoff (SATJP)
Kapteeni Juha Vartiamäki (POHMJP)
Yliluutnantti Matti Kujala (SATTR)
Luutnantti Harri Kevari (POHMALTSTO)

Porilaisristi
Porilaisristin tavoitteena on edistää yhteenkuuluvaisuutta niiden keskuudessa, jotka palvelevat tai ovat palvelleet
Porin prikaatissa tai sen perinnejoukko-osastoissa ja palkita Porin prikaatin
hyväksi ansiokkaasti työskennelleitä
tai toimineita henkilöitä.
Luutnantti Gockel Erik		
Luutnantti Kallioinen Jouko		
Luutnantti Lötjönen Niklas		
Luutnantti Niskanen Marko		
Luutnantti Nurmio Sampo		
Luutnantti Paasikoski Antti
Luutnantti Toikka Lari
Ylikersantti Auvinen Juha
Ylikersantti Rauhala Mikko
Ylikersantti Ryhtä Risto
Kersantti Hakala Henri
Kersantti Ristola Taneli
Kersantti Salmi Pasi
Kersantti Santala Iiro
Varastonhoitaja Elomaa Kimmo		
Taloussihteeri Haaparanta Marika		
Varastomestari Hanhilammi Antti		
Taloussuunnittelija Huhtanen Elisa		
Henkilöstösihteeri Kaunisharju Heli
Varastomestari Klemetti Juho		
Henkilöstösihteeri Kulmala Kati		
Hankkija Lehto Terhi			
Varastomies Mäenpää Aarre		
Taloussihteeri Mäenpää Tarja		
Sosiaalikuraattori Nummela Tuula		
Henkilöstösihteeri Ranni Irma		
Sihteeri Toivonen Hannele
Taloussihteeri Tuominen Tiina

TERVETULOAN
PALVELEVAA
PANKKIIN!

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

Ravintola

Muille Porin Prikaatin hyväksi
erityisen ansiokkaasti työskenneille
henkilöille

ANKKURIPAIKKA
Hyvän ruuan ystäville

Ylikonstaapeli Juha Keskitalo
Johtava liikenneopettaja
Petri Helminen
Sotilaskotisisar Seija Heiska

Heimolinnankatu 18, Loimaa (02) 763 1841
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Yliluutnantti Teemu Jokinen esittelee tyypillisen IED-räjähteen: omatekoisella räjähdysaineella täytetty
kanisteri, tielle piilotettava painolaukaisin (keskellä) ja virtalähde.
Räjähteenä voi olla myös esim.
tykin kranaatti, jolloin IED:llä on
räjähdyksestä aiheutuvan paineen
lisäksi sirpalevaikutus.

Räjähdeasiantuntijalle
merkittävä palkinto
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

J

alkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin tunnuspalkinto myönnetään palveluksessa olevalle sotilaalle erinomaisesta palveluksesta
ja esimerkillisestä johtamistaidosta. Porin prikaatissa palveleva yliluutnantti
Teemu Jokinen on yksi tänä vuonna
palkituista kolmesta ammattisotilaasta. Muut palkitut ovat kapteeni Karri
Sahla (PSPR) ja vääpeli Jaakko-Pekka
Laitela (UTJR). Säätytalolla pidetyssä palkitsemistilaisuudessa puhunut
puolustusvoimain komentaja, kenraali
Jarmo Lindberg kiitteli palkittuja erityisesti heidän nauttimastaan kunnioituksesta niin esimiesten, vertaisten
kuin alaisten silmissä sekä merkittävistä toimista oman palvelusyhteisönsä
kehittämiseksi.
Yliluutnantti Teemu Jokinen on kolmen kriisinhallintaoperaation ”veteraani”, joka omaa poikkeuksellisen laajan

räjähteisiin ja niiden raivaamiseen liittyvän ammattitaidon. Työssään Kriisinhallintakeskuksen opetusupseerina
hän on aktiivisesti kehittänyt ja jakanut sitä koulutuksessa oleville rauhanturvaajille.
- Tehtäviini kuuluu yleisen räjähdetietoisuuden ja terroriräjähteiden vastaisen toiminnan kouluttaminen operaatioihin lähteville. Tavoitteena on ennen
kaikkea opettaa, miten joukko toimii
miinoitteessa tai IED:n vaikutuspiirissä ilman lisätappioita, mikäli se joutuu
niiden kohteeksi, Jokinen kuvailee arkityötään (IED=Improvised Explosive
Device eli improvisoitu räjähde).

Mieletön määrä kokemusta ja
osaamista kriha-operaatioista
Kosovossa, Bosniassa ja Afganistanissa Jokinen on toiminut raivaajaryhmän
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johtajana yhteensä 1,5 v ja kotimaan
koulutuksen lisäksi täydentänyt osaamistaan Espanjassa pidetyllä räjähdyspaikkatutkinta-kurssilla (WIT eli Weapons Intelligence Team –kurssi).
- Kriha-operaatiot ovat antaneet mielettömät määrät kokemusta ja ammattitaitoa, jota olen voinut hyödyntää
kotimaan varusmies-, reserviläis- ja
kriisinhallintakoulutuksessa, yliluutnantti Jokinen painottaa.
Pitkä kokemus ei ole poistanut tervettä pelkoa miinoja ja räjähdeaineita kohtaan.
- Kyllä on pelottanut ja pelottaa varmaan jatkossakin. Kokemus antaa tietyn turvan, mutta rutiineihin ei ole varaa, Jokinen kuvaa suhtautumistaan
työhönsä.
Hän on yllättynyt ja hyvillään saamastaan hienosta tunnustuksesta ja siihen
kuuluvasta rahapalkinnosta.
- Kyllä tuli ihan puskista, mutta hienolta tuntuu. Olen vilpittömän kiitollinen esimiehilleni, jotka ovat nähneet
meikäläisen palkitsemisen arvoiseksi. Suurimmat kiitokset haluan osoittaa vaimolleni Annelle, joka on aina
osoittanut ymmärrystä halulleni lähteä
operaatioihin ja jäänyt kotiin huolehtimaan lapsista ja kodin arjesta. Ilman
kriha-kokemuksia en todennäköisesti
olisi ollut pokkaamassa tätä palkintoa.

Yliluutnantti
Teemu Jokinen (45 v)
- Peruskurssi 51 (1994),
Jatkokurssi 4 (2005)
- Asuu omakotitalossa
Säkylässä; perheeseen kuuluu
vaimo, 18-vuotias poika
ja 15-vuotias tytär
- Palvelee opetusupseerina
Kriisinhallintakeskuksessa
- Harrastaa VPK-toimintaa ja
kuntoliikuntaa
- Motto: ”Lujaa, rumaa ja nopeasti”

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

Protolab Oy, Sinikalliontie 12, 02630 Espoo, Finland

www.protolab.fi

SILIKONITUOTTEET
• MUOTONAUHAT • SILIKONILETKUT • MUOTTITUOTTEET • NESTESILIKONITUOTTEET (SLR)

HEXAMER OY

Pakurlantie 6, 20380 Turku, Puh 010 617 620, fax 010 617621

Saat K-Plussa-etuja
yli 3000 ostopaikasta.
K-Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä.
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Armeija-aika
ohjasi
ammattiin

Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Asko Tanhuanpää, Yleisradion arkisto,
Porin Prikaatin arkisto

Televisiosta tuttu meteorologi Matti
Huutonen ei edes yritä kieltää sitä
tosiasiaa, että armeija-aika antoi
hänelle ammatin tai ainakin ohjasi siihen johtaviin opintojen pariin.
Ilman Niinisalossa vietettyä varusmiesaikaa Huutonen saattaisi olla
esimerkiksi kemisti.

Matti Huutonen painottaa,
että työvuorossa oleva meteorologi tekee kaiken itse.
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T

apaamme Matti Huutosen työpaikalla Yleisradiossa. Matka
ovelta kohti studiota etenee pitkin käytäviä, joihin tottumaton
takuuvarmasti eksyisi. Kannattaakin
pitää suosiolla kiinni Huutosen paidanhelmasta, sillä liki nelikymppinen meteorologi on ollut Ylellä töissä kohta jo
12 vuotta.
- Aika pian täällä oppii suunnistamaan
niin kuin oppii muutkin kuviot. Tottumattomalle saattaisi toki alkuun olla
yllätys, että meteorologi tekee kaikki
säätiedotuksensa itse, esittää ne aina
suorassa lähetyksessä ja käytännössä
ilman muistiinpanoja, Huutonen paljastaa.

Sattuma viitoitti tietä Kajaanissa
Palataan ajassa reilut 20 vuotta taaksepäin, aina saapumiserään 1/95 asti. Jyväskylän Lyseosta edellisenä syksynä
ylioppilaslakin päähänsä saanut Matti Huutonen, yrittäjän poika Uuraisilta
astuu varusmiespalvelukseen Kainuun
Prikaatin viestipatteriin Kajaanissa.
- Ei ole väärin sanoa, että sattuma viitoitti tietäni armeijassa. Ilmoitin olevani valmis, kun meiltä tiedusteltiin
halukkuutta lähteä Niinisaloon tiedustelu- ja sääkouluun. Se päätös teki minusta säämiehen eli armeija ohjasi sa-

nan täydessä merkityksessä ammattiin.
- Olin jo ehtinyt aloittaa ennen armeijaa opiskelun Oulun yliopiston kemian
laitoksella, mutta Niinisalossa syttynyt
kiinnostus sai hakemaan fysiikan opintojen pariin Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen. Alussa
opiskeltiin pääsääntöisesti fysiikkaa ja
matematiikkaa, mutta kolmannen vuoden jälkeen painopiste oli jo meteorologiassa, kertoo Huutonen.

Lämpimät muistot
kouluttajakaksikosta
Ensimmäiseen työpaikkaansa Ilmatieteen laitokselle Matti Huutonen astui
1999 ja 2004 oli edessä muutto Yleen.
Paljastettakoon nyt vielä sekin, että filosofian maisterin paperit hän sai käteensä vasta myöhemmin eli 2007.
- Tv-meteorologia ei ollut missään vaiheessa minulle mikään varsinainen
kannustin. Sekin on sattumaa, että päädyin näihin hommiin.
Matti Huutonen sanoo muistavansa
edelleen suurella lämmöllä Niinisalon
aikaisia kouluttajiaan Pertti Ristijokea ja Reijo Miettistä. Molemmilla oli
hänen mukaansa mielenkiintoinen ote
niin koulutettaviin asioihin kuin myös
koulutettaviin.
- Pistimme sääpalloja taivaalle ja teim-
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me tykistölle sääsanomia eli laskimme
ammusten lentoratoja. Ilmatieteen laitokselle lähetimme puolestaan luotaustietoja ja leireiltä myös manuaalisia säähavaintoja.
- Armeijan sääkoulutus oli keskitetty
aika pitkälti Niinisaloon ja ne tilat tulivat tutuiksi samoin kuin Pohjankangas,
Hämeenkangas ja sotilaskoti. Mutta armeija-alueen ulkopuolella tuli käytyä
loppujen lopuksi muuten aika vähän eli
Kankaanpää on edelleen suhteellisen
tuntematon paikka, Huutonen muistaa.
Omanlaisenaan kokemuksena mieleen
palaa Rovajärven leiri, joka vei kaikkineen kolmisen viikkoa. Matka taitettiin
mennen tullen junalla ja perillä odotti
totinen työ.
- Pääsimme kuitenkin tutustumaan Reijo Miettisen johdolla myös Ilmatieteen
laitoksen alueyksikköön Rovaniemen
lentokentällä. Se vierailu kasvatti varmasti kiinnostusta ja motivaatiota hakeutua alalle.

Särmä kokelas (alarivissä
toinen vasemmalta) Niinisalossa syksyllä 1995.

Meteorologi Matti Huutonen
työssään.

Armeija elämän helpointa aikaa
Niinisalossa oli samaan aikaan palveluksessa muutamia kymmeniä varusmiehiä ympäri maan. Suurin osa palasi
aliupseerikoulun jälkeen omaan yksikköönsä. Matti Huutonen puolestaan
jatkoi Haminaan viesti-RUK:hon ja sieltä takaisin Niinisaloon sääkokelaaksi.
- Pakko tunnustaa, että armeija-aikaisen
porukan kanssa ollaan oltu aika vähän
tekemisissä, liian vähän. Facebookin ja
somen kautta ylipäätään yhteydenpito
on tosin vähän aktivoitunut. Minä olin
lopulta sekalaisesta porukasta ainoa,
joka jatkoi sääalan opintoja vielä siviilissäkin.
- Armeija ylipäätään oli näin jälkikäteen ajatellen elämän helpointa aikaa,
jos vain teki kaiken sen, mitä käskettiin. Siellä pärjäsi hyvin, jos vain oli sen
verran sosiaalinen eläin, että tuli ryhmässä ja joukossa toimeen, Huutonen
miettii.

Niinisalossa paikat hyvässä
kunnossa
Niinisalon varuskunnassa Matti Huutonen, reservin luutnantti, sanoo
käyneensä muutaman kerran varusmiesaikansa jälkeenkin, kerran myös
sääpuolen kertausharjoituksissa.
- Viime kesänä osallistuimme Ilmatieteen laitoksella lentosääpuolen asiantuntijana toimivan Nikkasen Terhin
kanssa sääsotilaspäiville Niinisalossa ja
pääsin tutustumaan vanhoihin palveluspaikkoihin oikein ajan kanssa. Sää-

asema oli uusi samoin kuin havaintotorni ja paikat olivat muutenkin oikein
hyvässä kunnossa. Erityisen upea oli
varuskunnan uusi urheilukenttä.
- Satakunnan Kansa ja Kankaanpään
Seutu tekivät meistä oikein jutunkin,
kehustaa Huutonen.
Matti Huutonen kertoo kuuluvansa
myös säämiesten omaan Sääkiltaan,
toki pelkkänä jäsenmaksunsa vuosittain hoitavana rivijäsenenä.

Viisi päivää alkaa olla äärirajoilla
Kokeneelle meteorologille on suorastaan pakko esittää kysymys siitä, miten
pitkälle sään voi oikeasti tietää etukäteen. Matti Huutonen sanoo hymyssä suin saaneensa saman kysymyksen
eteensä tuhansia kertoja.
- Kesäloman aikaan säämieskin haluaisi tietää, mihin ollaan menossa, mutta
se ei ikävä kyllä ole mahdollista kovinkaan pitkälle.
Sääennustuksissa seitsemän päivää on
jo todella kaukana ja viisi päivääkin alkaa olla jo ihan äärirajoilla. Suomessa
sään äkillinen vaihtelevuus ei ole kuitenkaan koskaan älyttömän suuri.
- Lentosäässä puhutaan sitten vieläkin
lyhyemmistä jaksoista. Sillä puolella
ennuste näkyvyydestä, pilvien korkeudesta, niiden liikkumisen suunnasta ja
tuulen käyttäytymisestä voidaan antaa
luotettavana vain 24 tunnin päähän.

Aamuvuoroon, kun kukko laulaa
Yleisradiossa meteorologi tekee käytännössä kahta vuoroa. Jos on aamu-tvvuorossa, alkaa työpäivä jo kello 3.30
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ja kotiin pääsee puoliltapäivin. Iltavuoroon tullaan 11.30 ja kotiinlähdön aika
on 22.30.
- Työvuoro alkaa vallitsevaan säätilaan
tutustumisella eli säätutkien sekä satelliittien kuvat otetaan käyttöön. Sen
jälkeen katsotaan tarkemmin Suomen, Pohjois-Euroopan ja ylipäätään
Euroopan tilannetta laajemmin. Vallitsevasta säästä tehdään niin hyvä alkutilanneanalyysi kuin vain suinkin mahdollista.
- Materiaali eli säädata ostetaan Ilmatieteen laitokselta, mutta sääennusteet
tehdään aina itse eli lopullinen tuotos
ruudussa on kulloinkin vuorossa olevan tv-meteorologin käsialaa, painottaa
Huutonen.
Televisiossa työskentelevien meteorologien työ on muuttunut Matti Huutosen aikana eli 12 vuodessa sikäli oleellisesti, että alkuajan yhdestä suorasta
lähetyksestä on menty jopa puoleentusinaan lähetykseen päivässä. Ja kaikki
ne ovat suoria, live-säätä.
- Teknisesti suurin muutos on siinä,
että käytettävissä olevan datan määrä
on lisääntynyt ja animaatiota on enemmän ja nyt ennusteita tehdään myös
someen, Huutonen vertaa.
Palautetta katsojilta tv-meteorologit
saavat Huutosen mukaan vähemmän,
mitä voisi odottaa.
- Minä pelkäsin Yleisradioon tullessani, että sitä tulisi silmät ja suut täyteen,
mutta pelko oli turha. Aktiivisimmillaan ihmiset ovat lomien ja erilaisten
juhlien aikaan eli tänne otetaan yhteyttä eniten talvilomien, vapun ja juhannuksen aikaan. Jos sää ei ole sitä,
mitä toivotaan, on ennuste pielessä. Se
on tietysti meteorologin syy, Huutonen
hymähtää.
- Itse saatan tutustua sääennusteisiin,
jos olen lähdössä lasten kanssa Lintsille, hän paljastaa.

Kaikki höpöttely meni ääniaalloille
Entä sitten televisiokasvon pahimmat
mokat? Tuskin sentään Matti Huutonenkaan voi olla ihan täydellinen?
- Onneksi minulla on niin autuaan lyhyt muisti, ettei mokia enää muista parin päivän jälkeen. Kerran taisi radiossa
kaikki höpöttely ja lämmittely mennä
ääniaalloille, suoraan toisen lähetyksen
päälle.
- Hyvin menee, kun muistaa siivota puheensa studioon mennessään, neuvoo
Huutonen.

Lataa Pivo puhelimeesi.
Saat enemmän irti
lompakostasi.
Osuustoiminta
= yhteistä etua
Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansiosta meillä on
mahdollisuus laittaa hyvä kiertämään. S-ryhmän osuuskauppojen tulos käytetään oman toimialueen hyväksi
asiakasomistajien etuihin ja palvelujen kehittämiseen.
Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu myös vastuu yhteisistä asioista. Osuuskaupat ovat vahvoja oman alueensa
tuntijoita ja kehittäjiä. Ne investoivat, työllistävät ja ovat
mukana vahvistamassa kotiseutunsa hyvinvointia.

MEILTÄ SAAT S-ETUKORTILLA BONUSTA

S-Etukortilla kannattaa
myös maksaa!
S-ryhmän Suomen
toimipaikoissa voit saada
Bonuksen päälle myös
0,5% maksutapaetua, kun
maksat ostosi S-Etukortilla.
Lue lisää: s-kanava.fi/
maksutapaetu

Maksuton sovellus ensimmäisenä OP:n asiakkaille.

OSUUSKAUPPA KEULAN ALUEELLA BONUSTA MYÖS MEILTÄ

Download from

Windows Store

Helmikuussa aukeaa uusi Kello ja Koruliike Raumalle Prismaan. Tervetuloa!
Aukioloajat arkisin 10-19, lauantaisin 10-16.

S-Pankissa peruspankkipalvelut
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Panssarintorjuntakomppanian kunnostus valmistui

”Enää ei tarvita nallepukua kasarmilla”

Teksti ja kuvat: Juho Torpo

K

esäkuussa 2015 aloitettu kasarmien kunnostusprojekti
käynnistyi ykköskasarmin
A-rapusta, jonka tilat saatiin
käyttökelpoisiksi
jouluun
mennessä. Samaisen kasarmirakennuksen B-rapussa aiemmin majoittuneen Tukikomppanian oli aika ryhtyä
muuttohommiin, sillä seuraavana projektina on jo aloitettu B-rapun tilojen uudistaminen. Vuonna 2015 Tukikomppaniana tunnettu yksikkö vaihtoi
muuton yhteydessä myös nimeään:
tästedes A-rapussa majoittuu Panssarintorjuntakomppania. Ensimmäisen
vajaan kuukauden jälkeen uudet tilat

saavat runsaasti kiitosta varusmiehiltä.
Hyvä ilmastointi, sopiva lämpötila ja
kauttaaltaan uutuutta hohkaavat tilat. 1/16 saapumiserästä Panssarintorjuntakomppaniaan määrätyt alokkaat
pääsivät heti ensitöikseen tutustumaan
uuteen, huomattavasti aiempaa nykyaikaisempaan kasarmiin, jossa monet
muiden kasarmien ongelmat eivät tule
mieleenkään. Komppanian alikersantti
Joni Karinsalo allekirjoittaa kasarmin
hienouden:
- Tämä on tosi hieno pintapuolisesti ja
myös ilmastointi vaikuttaa hyvältä. Patterit toimivat, eikä enää tarvitse sisällä
käyttää nallepukua. Lisäksi tuvastam-

me löytyy jopa 12 pistorasiaa, joka on
tietenkin myös plussaa, sastamalalainen alikersantti kertoo.
Selvänä parannuksena aiempaan Karinsalo kokee sisäilmaongelmien poistumisen, sillä vanhan kasarmin yhtenä
isoimmista ongelmista oli tunkkainen
ilma. Sen myötä myös aamuherätys
tuntuu aiempaa miellyttävämmältä, johon osansa on toki myös PSTK:n myöhästyneellä herätysajalla.
Parannettavaakin Karinsalo uudesta
asuinpaikastaan kuitenkin löytää:
- Liiketunnistimien perusteella päälle
menevät valot ovat vähän turhat, varsinkaan kun ne eivät ainakaan aluk-

Remontoidut tilat hohtavat
uutuuttaan.
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Charmia kotiin

si toimineet kunnolla. Vessassa ne ovat ihan mukavat,
mutta muualla mielestäni riittäisi ihan perinteiset valokatkaisimet.
Panssarintorjuntakomppanian vanhaa miehistöä edustavat myös kuljetuspuolella palvelustaan suorittavat
jääkärit Aatu Mäntyvaara ja Heikki Hietalahti. Uudistetussa kasarmissa heiltä kiitosta saavat pitkälti samat
asiat kuin Karinsaloltakin:
- Hyvää on, ettei tarvitse enää palella pakkasilla täällä
sisällä. Valaistus on myös huomattavasti parempi mitä
vanhassa ja vessat paljon paremmat kuin vanhassa, jossa ne olivat aika rappeutuneet, lietolainen Mäntyvaara
tiivistää.
Myös Hietalahtea miellyttää pistorasioiden suuri määrä
sekä kokonaan uusitut suihku- ja WC-tilat. Kritisoitavaakin vampulalainen Hietalahti löytää:
- Ilmastointi ei aluksi toiminut kunnolla ja tällä hetkellä se on turhan kovalla. Lisäksi liiketunnistimien takia
valot sammuvat vähän miten sattuu aina välillä, Hietalahti toteaa.
Paimiolainen alikersantti Eelis Paasonen kertoo komppanian muuttamisen olleen yllättävänkin iso homma:
- Muutama päivä joulun jälkeen sykittiin oikein kunnolla, jotta saatiin muutto tehtyä, Paasonen naurahtaa.
Varusmiesten keskuudessa myös mielipiteitä jakavia
asioita uudesta komppaniasta löytyy. Hämmennystä
ovat aiheuttaneet muun muassa suihkut, joissa ei enää
olekaan ovia ja vessassa olevien peilien suuri määrä. Lisäksi Paasosen mielestä asetelineiden puuttuminen käytäviltä on askel huonompaan suuntaan, kun taas Hietalahti ja Mäntyvaara kokevat sen vain hyvänä asiana:
- Välillä on käynyt niin, että aseet ovat jääneet vain makaamaan lattialle, kun on tullutkin yhtäkkiä kiire syömään, Paasonen kertoo.
- Meidän mielestämme taas aseiden sijaitseminen yhdessä tietyssä paikassa on hyvä asia. Se on sopivan yksinkertainen järjestely, kuljettajat sanovat.
Yhdestä asiasta tuoreen PSTK:n äijät ovat kuitenkin samaa mieltä:
- Nykyinen komppanian nimi on ainakin huomattavasti
parempi kuin vanha. Onhan se myös jotenkin miehekkäämpi, pojat toteavat.

Keittiöt • Kylpyhuoneet • Liukuovet • Komerot

Loimaa
Lamminkatu 31
(02) 763 2277
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Kalustetukku.fi

Liikuntapäivän riemua
Niinisalossa
Teksti ja kuvat: Tomi Turunen

P

orin prikaatin Niinisalon toimipisteessä järjestettiin helmikuun lopulla 22.-23.2.2016
liikuntapäivät
varusmiehille.
Päivien tavoitteena oli liikuttaa varusmiehiä moninaisin eri tavoin ja luoda
liikunnan iloa yhteisen tekemisen kautta. Maanantaina liikuntapäivästä nautti
Satakunnan tykistörykmentti noin 500
varusmiehen voimin ja tiistaina rapiat
300 varusmiestä Pohjanmaan jääkäripataljoonasta sekä Varsinais-Suomen
huoltopataljoonasta. Pääteemana päivien aikana oli perinteiset sukset ja niiden kanssa liikkuminen.
Liikuntapäivien johtajana toimi liikuntakasvatusupseeri kapteeni Ilari Köykkä apunaan varuskunnan liikuntakerhojen (vlk) koordinaattori alikersantti
Ville Kastinen 1. patterista ja muut
vlk-ohjaajat. Heidän tehtävänään oli
kapteeni Köykän ohjeistuksen mukaan luoda rasteja kolmeen eri pisteeseen varuskunnan alueella, joissa hyödynnettäisiin suksia mahdollisimman
hauskalla ja monipuolisella tavalla. Var-

sinkin vlk-ohjaajien ja alikersantti Kastisen merkitys liikuntapäivien onnistumiseen korostui, koska he ideoivat ja
toteuttivat kaikki päivien aikana suoritettavat rastit.
Aamupäivän aikana suoritettiin rasteja varuskunnan alueella ja iltapäivällä
hiihdettiin varuskunnasta Kankaanpään uimahalliin, jossa oli mahdollisuus kokeilla sotilasesteuintia. Varuskunnan rastit jaettiin kolmeen eri
pisteeseen: hiihtomaalla, lippukentällä ja ratsastuskentällä suoritettaviin.
Hiihtomaassa suoritettiin hiihtohinaus
moottorikelkan perässä, viestimuotoinen estenousu mäkeä pitkin sekä perinteinen mäenlasku. Lippukentällä toteutettiin valokuvasuunnistus, auton
vetäminen köyden avulla sekä crossfittyylinen traktorin renkaan nostaminen
käsin ja liikuttaminen lekojen avulla.
Ratsastuskentällä kisailtiin leikkimielisesti frisbeegolfin, hankijalkapallon
ja käsipallon merkeissä – suksia apuna
käyttäen.
Kun aamupäivän riennot saatiin pää-
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tökseen ja lounas nautittua, suoritettiin yhteislähtö hiihtäen varuskunnasta
Kankaanpään uimahalliin. Matkaa suksilla taitettuna tuli rapiat seitsemän kilometriä. Uimahallilla oli mahdollisuus
kokeilla sotilasesteuintia, johon osallistuikin lähes jokainen varusmies. Rata
oli vaativahko, jossa todistettiin mitä
mallikkaampia suorituksia. Rankan päivän päätteeksi varusmiehet palkittiin
lämpimällä suihkulla ja saunalla.
Kaiken kaikkiaan liikuntapäivät olivat
erinomainen menestys. Osallistuneet
varusmiehet olivat intoa täynnä ja kokeilivat uusia lajeja ilman ennakkoluuloja. Myös suksien käyttö sai kiitosta monelta, sillä hiihtämistä oli ennen
palvelusta hieman vierastettu, mutta
liikuntapäivän myötä niiden käyttö ei
tunnu enää niin vieraalta. Rastien monipuolisuus ja yhdessä tekeminen korostuivat varusmiesten keskuudessa,
joten vlk-ohjaajat yhdessä koordinaattori alikersantti Kastisen kanssa onnistuivat hienosti annetusta tehtävästään.

Pankin vaihto mielessä?

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

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

EURA puh. 010 8415 760 ı HUITTINEN puh. 010 8415 700 ı KOKEMÄKI puh. 010 8415 755
PORI, Kauppatori puh. 010 8415 740 ı SÄKYLÄ puh. 010 8415 770 ı ULVILA puh. 010 8415 730
VAMMALA puh. 010 8415 780 ı ÄETSÄ puh. 010 8415 795
www.saastopankki.fi/huittistensp

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

www.raseko.fi
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Tarjoilujaoston palapeli
Teksti ja kuva: Seija Heiska

S

isaret käyvät vapaaehtoisilla vuoroillaan vuorolistojen mukaisesti.
Tarjoilujaostossa on toimivia sisaria 84, joten toimivien vuorolistojen
aikaansaaminen on tärkeää. Onneksi listoja on laatimassa kaksi ”rautaista ammattilaista”, joilta homma sujuu.
Molemmat sisaret toimivat itsekin aktiivisesti tarjoilujaostossa.
Airi Starck on liittynyt yhdistyksen jäseneksi vuonna 1963. Tarjoilujaoston
vuorolistoja hän on tehnyt vuodesta
1993. Tarja Pihlavirta on toiminut yh-

distyksessä vuodesta 1993. Listoja hän
on tehnyt vuodesta 1999.
Vuorolistojen teko ei ole ihan yksinkertainen operaatio, vaan aikamoista
rakentelua, jossa on muistettava monta huomioon otettavaa asiaa. Olin seuraamassa listojen laadintaa joulukuun
alkupuolella, kun työn alla oli vuoden
2016 kolmen ensimmäisen kuukauden
listat.
Apuvälineinä naisilla on käytössä pari
isoa ruutuvihkoa. Toisessa on listattuna viikonpäivä kerrallaan ketkä sisaret

voivat kyseisenä päivänä tulla. Joillekin
kun sopii vain tietty päivä tai joku tietty päivä ei missään tapauksessa sovi.
Tähän listaan merkitään, montako vuoroa kyseisellä sisarella oli edellisessä
listassa tai sitä edellisessä. Näin varmistetaan se, että vuoroja on vuoden
mittaan suhteellisen tasaisesti jokaisella. Tästä vihosta löytyy lisäksi pienryhmien jako, kuka kuuluu kenenkin ryhmään. Pienryhmät vastaavat vuorollaan
esimerkiksi pizzailtojen järjestämisestä. Tarjoiluvuoroon ei siis laiteta illasta
vastuussa olevan pienryhmän jäsentä.
Toiseen isoon vihkoon merkitään vuorolle kaavaillut sisaret viikonpäivä kerrallaan.
Tavallisesti mukana listojen teossa on
myös tarjoilujaoston vastaava Tarja
Putko, mutta tällä kertaa hän ei ollut
mukana. Tarja Putkolle sisaret ilmoittavat mahdolliset toiveensa seuraavaa
listaa varten. Nyt toivelista oli Tarja
Pihlavirran mukana ja se kaivettiin heti
ensimmäiseksi esiin. Listasta tarkistettiin toiveet: onko muutoksia viikonpäivätoiveisiin tai onko joku toivonut pitempää poissaoloa listoilta.
Mahdolliset uudet sisaret, jotka ovat
aina todella tervetulleita mukaan, tarkistettiin. Uudet sisaret pyritään sijoittamaan listaan siten, että hän on
kahden kokeneemman sisaren kanssa
vuorolla. Näin yritetään varmistaa pehmeä lähtö harrastukseen, tukea ja vastauksia kysymyksiin.
Poikkeavuudet aukioloajoissa, teemaillat, alokasviikonloput ja muut pienryh-

Koskaan ei voi tietää...  

Teksti ja kuva: Seija Heiska

V

aikka kuinka yrittäisi varautua
kaikkeen ja ottaa asiat suunnitellusti ja varman päälle, ei kuitenkaan koskaan voi olla varma mitä
tapahtuu ja mitä eteen tulee. Helmikuussa sisaret kokoontuivat sotilaskodin kerhohuoneelle oppimaan hätäensiavun perusteita. Ilta oli varsinainen
tehopakkaus aiheesta, sillä siihen oli
varattu aikaa kokonaiset neljä tuntia.
Kouluttajana toimi Hanna Immonen Auts-Tuote Oy:stä. Huittislainen
Auts-Tuote järjestää erilaisia ensiapukoulutuksia ja räätälöi ne tarvittaessa
koulutuksen tilaajille sopiviksi, eri toimintaympäristöt huomioon ottaviksi.
Auts-Tuote valmistaa ensiapulaukkuja

joko asiakkaan toiveiden mukaan tai
eri kohderyhmille. Valikoimista löytyy
omat ensiapulaukut niin autoon, liikuntaryhmille, koiranomistajalle kuin metsurille.
Hanna Immonen aloitti koulutukseen
ripeällä teoriaosuudella. Tutuksi tulivat
peruselvytys, runsas verenvuoto, sokki, anafylaksia, aivohalvaus, rintakivut.
Teoriaosuus herätti paikoitellen vilkasta keskustelua ja ajatustenvaihtoa. Teorian jälkeen jakauduttiin pienryhmiin
ja aloitettiin käytännön harjoitus rastiperiaatteella. Painesiteitä kierrettiin,
turvavyöleikkurin terävyyttä testattiin, kaveria heräteltiin ja pyöriteltiin
kylkiasentoon. Yhdellä rastilla mietit34

tiin kirjallisena vastauksia miten eri tilanteissa toimitaan. Toisella asennettiin älypuhelimiin 112 Suomi-sovellus.
Tärkeimmät rastit taisivat olla peruselvytyksen opiskeleminen Janne-nuken
avulla. Eipä heppu herännyt henkiin, ei
sitten millään, vaikka jokainen vuorollaan harjoitteli puhallusta, painelua ja
defibrillointia! Eivät vihreät sisaret ihan
ihmeisiin pysty! Oikea tahti elvytyksessä on 2 puhallusta ja 30 painallusta. Todellisessa tilanteessa on kuitenkin tärkeämpää se, että tekee elvytystä kuin
muistelee mikä olikaan puhallusten ja
painelun määrä. Pelissä vai olla toisen
ihmisen henki.

mien vastuulla olevat asiat täytyy muistaa. Tällä estetään tuplavuorot: kukaan
ei pysty olemaan kahdessa paikassa
yhtä aikaa. Juhlapyhäkierto on yksi
huomioon otettava asia, että pyhät jakautuvat tasaisesti.
Osa sisarista on ilmoittanut haluavansa
vuoroille aina tietyn parin kanssa. Näitä
vakiopareja on edelleen jonkin verran,
mutta määrä on vuosien varrella vähentynyt. Tämäkin toive otetaan tietysti
huomioon. Pöydällä on esillä kirjastosisarten vuorolista, josta voidaan tarkistaa, ettei päällekkäisyyksiä tule. Muistettaviin asioihin lisätään vielä sisarten
yksilöllisten ominaisuuksien tuntemus.
Hupsista, huomioon otettavia asioitahan tuli jo pitkä lista. Ei tämä homma
ole ihan vaan nimien lätkimistä eri päivämäärien perään.
Tällä kertaa alkuun lähtöä vaikeutti uusivuosi ja sotilaskodin poikkeavat aukioloajat. Ei niistä mitään ylitsepääsemätöntä ongelmaa tullut, hiukan
päänvaivaa vain. Kun pyhistä selvittiin,
loppu sujui jo rutiinilla. Naisten vuosien mittainen kokemuksesta on apua.
Tämä on heidän tapansa tehdä listoja ja tapa on ilmeisen toimiva. Listoja
laaditaan neljä kertaa vuodessa, kolme
kuukautta kerrallaan. Tuija Ryömä kirjoittaa listat puhtaiksi ja hoitaa niiden
postituksen.
Tämä on palapelin kokoamista ja yhteistyötä, sekä yksi tapa lisää tehdä sisartyötä. Kiitos Airille ja Tarjalle jotka
tekevät suurimman työn!

VIHERHIUKKASET
VIHERHIUKKASET 4/2015
www.sotku.fi
Teksti 1/2016
ja kuva: Seija
Heiska

Teksti: Seija Heiska

T

alvi on taittunut varhaiseksi
kevääksi. Kohta vietetään pääsiäistä. Kalenteria taaksepäin
selatessa muistaa, mitä kaikkea on
alkuvuoden aikana tapahtunut. Sotilaskotitoiminnassakin on tapahtunut
monenlaista. Vuoden ensimmäisiä
tapahtumia on aina alokkaiden tulojuhla ensimmäisen palvelusviikon
torstaina. Tulojuhlan jälkeisenä viikonloppuna ovat alokkaiden tulojumalanpalvelukset. Nämä kaksi tapahtumaa ovat jokaisen saapumiserän
ensimmäinen kokemus vihreistä sisarista.

Onnea Porin prikaati!
Helmikuussa hyvä yhteistyökumppanimme Porin prikaati vietti 390.
vuosijuhlaansa. Kunnioitettava ikä.
Toivotamme onnea ja menestystä jatkossakin!
Sotilaskotiyhdistyksen johtokunta
halusi muistaa sisaria jollain vähän
erilaisella tavalla. Koska Ystävänpäivä osui mukavasti sunnuntaille, valitsimme sen muistamisen ajankohdaksi. Järjestimme Ystävänpäiväkahvit,
jossa sisaret ovat vieraina ja johtokunta hoitaa passaamisen. Kahvituokion
aluksi Duo Salla&Make viihdytti paikalla olleita. Vajaan tunnin esityksen
aikana kuultiin monta tuttua koti- ja
ulkomaista kappaletta. Konsertin jälkeen juotiin kahvit ja viihdyttiin sotkun tunnelmassa.

Alkuvuoden menneitä ja tulevia
tapahtumia
Alkuvuoden aikana ohjelmassa on
ollut tammikuussa joogaa ja helmikuussa hätäensiapua. Maaliskuussa
pidetään yhdistyksen kevätkokous,
jossa niputetaan viime vuosi pakettiin ja käydään läpi toimintakertomus
sekä tilit.
Mitä sitten onkaan tulossa? Huhtikuussa jatketaan vanhojen kirjo-
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jen tuunausteemaa, johon otimme
jo syksyllä pikkuisen tuntumaa. Tällä kertaa tavoitteena on tehdä kirjasta kesäkassi. 14.5. järjestetään kenttäkeitin- ja kenttäleipomokoulutus.
Kouluttajiksi tulevat Virpi ja Vappu
Alapeteri Rovaniemeltä. Luvassa on
varmasti mielenkiintoinen koulutus
luonnon helmassa. Tarkoitus on todellakin poistua leipomaan maastoon,
eikä tyytyä sotkun pihaan.
Lippupäivänä, 4.6. järjestetään valtakunnallinen paraati Turussa. Säkylän
sotilaskotisisaret osallistuvat paraatiin, mikäli innokkaita vain löytyy.
Perinteisesti alkuvuoden toiminnan
päättää saunailta, tänä vuonna Pyhäpirtin saunalla. Heinäkuussa hoidetaan asialliset hommat, siis päivystysvuorot. Muuten lomaillaan
sotilaskotitoiminnasta. Elokuussa jatketaan sisartoimintaa ja pehmeän laskun syykauteen tarjoaa kesäretki. Tämän vuoden retkikohde on Naantalin
Kultaranta ja paluumatkalla käymme
tutustumassa sisustus ja lahjatavaraliike Loviisan Aittaan.
Elokuun alkuun osuu toinenkin retki.
3.8.2016 on Hamina Tattoossa kenraaliharjoitus, johon Sotilaskotiliitto
on saanut lippuja sopuhinnalla. Sinne
ollaan menossa katsomaan Hamina
Bastioni-areenalle sotilassoittokuntien kuviomarssiesityksiä. Varmasti
unohtumaton ja komea esitys.
Kaikenlaista kivaa on taas tarjolla.
Osallistumalla sisartapahtumiin näkee uusia paikkoja, saa uusia kokemuksia, ideoita, vinkkejä. Ja kaupanpäälle hyvää seuraa ja uusia tuttuja!
Mukavaa kevättä kaikille! Tämä on
mahtava vuodenaika, kevään edistymistä on hienoa seurata! Seuraavan
kerran kun tapaamme näissä merkeissä onkin jo kesä parhaimmillaan.
Muistakaa käydä sotilaskodin nettisivuilla ja peukuttamassa meitä facebookissa!

O

len haastatellut pitkällä toimittajaurallani lukuisia yhteiskunnan eri osa-alueiden
vaikuttajia – vaikuttavia
henkilöitä, joista toiset ovat
kuitenkin persoonina vieläkin vaikuttavampia kuin ne toiset. Tavallaan asia on
siis kuin jo edesmenneessä Neuvostoliitossa, missä kaikki olivat periaatteessa
tasa-arvoisia, mutta käytännössä osa oli
kuitenkin muita tasa-arvoisempia.
Ontuvan avauksen jälkeen varsinaiseen asiaan eli yhteen vaikuttavimmista eli ministeri Jaakko Iloniemeen,
jota sain haastatella alkuvuonna Suomen Rauhanturvaajaliiton Rauhanturvaaja-lehteen. Iloniemellä on ikää jo 83
vuotta, mutta miehen ajatukset ja analyysit kansainvälisestä politiikasta ovat
edelleen viiltävän realistisia. Harvalla
istuvalla ministerillä olisi yhtä paljon
kompetenssia tai edes rohkeutta sanoa
sitä, minkä Iloniemi sanoo.
Iloniemen kaltaiselle pitkän linjan
diplomaatille ei voinut olla esittämättä
kysymystä Suomen mahdollisesta sotilaallisesta liittoutumisesta joko Naton
tai naapurimaa Ruotsin kanssa. Iloniemen ei tarvinnut miettiä pitkään sanoakseen, että jälkimmäinen vaihtoehto
tuntuu realistisemmalta.
Voin sanoa olevani ministeri Iloniemen kanssa yhtä mieltä siitä, että istuva hallitus ei lähde vetämään suuntaviivoja suhteessa Natoon. Iloniemi
ei sitä diplomaattina sanonut, mutta
minä sen kirjoitan: ei lähde, vaikka pitäisi. Prikaatikenraali Juha Pyykösen
Porin prikaatin juhlaseminaarissa lausumia rehellisen suoria sanoja mukaillen kirjoitan senkin, että nykymenolla
me emme enää yksin pärjää.
Suomen puolustusvoimien asiat ovat
kuitenkin vielä hyvin, mikäli vertailumaana on länsinaapuri Ruotsi. Jaakko
Iloniemen termein Ruotsi on pitkälti
riisunut itsensä aseista. Naton laajentuessa Baltiaan Ruotsissa on kuitenkin
huomattu, että sen mahdollisuudet pysyä mahdollisten kriisien ulkopuolella olisivat käytännössä olemattomat.
Tästä syystä Ruotsissa on alettu puhua
vakavasti myös jo kertaalleen kirkasotsaisesti alasajetun yleisen asevelvollisuuden ylösajosta.
Jaakko Iloniemi muistutti, että Ruotsin seuraavan neljän vuoden puolustussuunnitelmassa on esitetty hyvinkin
läheistä puolustusyhteistyötä Suomen

kanssa. Varsinaisesta puolustusliitosta ei olisi kysymys, vaan yhteistyöstä,
johon sisältyisi myös yhteinen puolustussuunnitelma vahvaa territoriaalipuolustusta ajatellen. Iloniemen mukaan
Ruotsissa on tajuttu, että 1+1 on yhdessä enemmän kuin 1 tai 1 yksin.
Ruotsissa on paikallisten lähteiden
mukaan menty vieläkin pidemmälle eli siellä on viimeinkin tajuttu, että
1+28 olisi jo paljon enemmän kuin
1 tai jopa 2. Itse tuskin elän riittävän
pitkään todistaakseni sitä päivää, jolloin tämä totuus suostutaan ymmärtämään meilläkin. 1+28 olisi muuten yhteenlaskettuna 29 Nato-maata, mutta 1
(Suomi) + 27 (muut EU-maat) olisi sen
sijaan sotilaallista taustaa ja turvaa ajatellen tosipaikassa yhtä kuin 1 + 0.

Jaakko
Iloniemi
sen sanoi
Asko Tanhuanpää

En malta olla tässä yhteydessä kirjoittamatta myös suomalaisten rauhanturvaajien saamasta kriisinhallintaveteraanistatuksesta. Käytännössä tämä
merkitsee sitä, että statuksemme on viimeinkin sama, mitä se on ollut kaikissa
muissa pohjoismaissa jo pitkään. Mutta sitä veteraanistatus ei todellakaan
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merkitse, että se olisi vähemmässäkään
määrin pois Suomen kunniakansalaisilta eli sotiemme veteraaneilta. Sitä mahdollisuutta ei yksikään rauhanturvaaja
ole missään vaiheessa edes ajatellut.
Virallinen veteraanistatus palvelee
erityisesti niitä rauhanturvaajia, jotka
ovat saaneet maailmalla siipeensä joko
fyysisesti tai henkisesti. Totuus on, että
vaara on ollut läsnä kaikissa operaatioissa vuoden 1956 Suezilta aina vuoden
2016 Afganistaniin ja Libanoniin asti.
Kiitos hyvän koulutuksen ja asianmukaisten varusteiden on maailmanrauhan turvaaminen vaatinut toistaiseksi
kuitenkin vain 49 suomalaisen hengen.
Se on erittäin vähän se.
Ministeri Jaakko Iloniemen sanoin
rauhanturvaoperaatioihin osallistuminen on tukenut Suomen omien puolustusvoimien kehitystä aina vuodesta
1956 ja Suezista eli ensimmäisestä suomalaisoperaatiosta lähtien. Puolueettomana maana Suomi on saanut rauhanturvatehtävistä paitsi sotilaallista
koulutusta ja kokemusta, myös tärkeitä kansainvälisiä kontakteja.
Jaakko Iloniemellä on perspektiiviä
nähdä rauhanturvaaminenkin puolueettomien lasien läpi, mutta ikävä kyllä
se kyky puuttuu monilta itseään Suomen puolustuksen kulmakivinä pitäviltä reserviläisiltäkin. Kehitystä ei valitettavasti tapahdu edes korvien välissä
laajemmista kokonaisuuksista puhumattakaan, jos katse pysyy mustasukkaisesti ja hievahtamatta vain ja ainoastaan oman navan ympärillä.

Kirjoittaja on Rauhanturvaaja-lehden
päätoimittaja

RAUTIA - K-MAATALOUS SALO

www.rautia.fi • www.k-maatalous.fi

R

SATAKUNNAN LIIKENNE

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

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

Kotiudu
tupaan
Turussa.

Lamminkatu 7
Myynti
040 450 7011
Huolto
040 450 7012
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Turussa odottavat kohtuuhintaiset asunnot,
kauniit naiset, Aurajoen
ravintolalaivat, Suomen
parhaat festarit, huikeat
opiskelumahdollisuudet
ja monipuoliset työmarkkinat. Tervetuloa
kotiin kun ohi on!
Turku – Urbaani legenda
jo vuodesta 1229.

Hilma on isänmaan puolustaja:

”Lähdin hakemaan
johtamisoppiakin”
Teksti ja kuva: Kari Nummila

L

oimaalainen kiltasisaremme ja
Porilainen, aika uunituore reservin vänrikki Hilma Mäkitalo, 20,
mietti lähtemistä naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen jo yläasteikäisenä. Välillä asia unohtui, mutta halu olla
mukana isänmaan puolustamisessa heräsi lukion loppuaikana. Sitten tulikin
jo kiire panna hakupaperit liikkeelle.
- Kyllä päätöksen takana oli osaltaan
kiitollisuus meille vapaan isänmaan
taistellutta veteraanisukupolvea kohtaan ja halu tehdä itsekin jotain konkreettista maanpuolustuksen hyväksi.
Yhtenä vaikuttimena oli saada arvokasta johtamiskokemusta, jota osataan arvostaa taas siviilissäkin.

Jos Hilma johonkin ryhtyy, niin hän
haluaa tehdä sen ”viimisen päälle” parhaan kykynsä mukaan. Säntillisyyttä
hän on oppinut vuosien varrella mm.
harrastajanäyttelijänä ja sellonsoittajana.
- Kai mukana oli vähän haasteellisuutta ja kunnianhimoakin, kun pojat aina
sanoivat, ettei siellä armeijassa likat
pärjää. Ensimmäisen aamuherätyksen
hämmennyksestä lähtien siellä meni
ihan mukavasti. Aina selvisi sillä, että
kontrolloi hermojaan ja otti vastaan
sen, mitä tuleman pitää. Ei siellä ollut
kauheata ollenkaan, ei missään vaiheessa.
- Porin prikaatista Huovinrinteeltä läh38

ti kaksi linja-autokuormallista oppilaita Haminaan. Meitä naisia oli mukana vain kaksi. Toinen meistä jäi sinne
santsariksi ja ihan mukavasti koulu minultakin sujui. Metsässä riitti reipasta
menoa ”vallitsevissa olosuhteissa, jotka
ovat aina oikeita, ”asenteet tai varusteet
voivat vain olla vääriä” -tyyliin!
- Kyllä välillä tietysti ”kanttia ja pinnan kestävyyttä” koeteltiin varsinkin
Reserviupseerikoulussa. Naisen voimat
joutuivat lujille, mutta sisulla mentiin
eteenpäin eikä periksi annettu. Hyvä
tietysti on, jos siviilissä etukäteen kohentaa tehostetusti fyysistä kuntoaan.
- RUK:ssa sisäkuri oli kova ja hyvä niin.
Haminassa vallitsi tosi hieno, ihan oma
atmosfäärinsä. Koko porukka oli hirveän motivoitunutta ja yritteliästä. Siellä
jos missä joukosta huokui aito kaverihenki. RUK oli tosi antoisa kokemus sikälikin, että tutustui eri puolilta maata
tulleisiin oppilaisiin kuullen heidän erilaisia murteitaan, omanlaista huumoriaan ja näki heidän erilaista tekemisen
tyyliään.
- Toisaalta ei pidä ottaa jotain kulunutta maneeria muilta tai semmoista johtamismallia, joka ei sovi omaan persoonaan. Alaisilta tuleva kunnioitus ei
synny komentamalla vaan se täytyy ansaita.
- RUK:ssa otettiin välillä rennostikin eli
yksi hieno tauko oli puolikurssijuhla
tyylikkäine tanssiaisineen, joiden järjestelyissä riitti paljon tekemistä Hilmalle; hän näet toimi RUK:n oppilaskunnan kulttuurijaoston vetäjänä eli oli
päävastuussa illan ohjelmasta.
Hilma liittyi Porin prikaatin kiltaan jo
palvelusaikanaan. Hän lähtee Loimaalla mukaan myös reserviläistoimintaan,
sillä hän haluaa pitää yllä kenttäkelpoisuuttaan ja parantaa varsinkin ampumataitojaan.
- Ruutiaseella ampuminen oli minulle ihan uusi mutta mielenkiintoinen
kokemus. Siinä on paljon kiinni yhdessä silmänräpäyksessä. Tämän taidon ylläpito ja parantaminenkin vaativat riittävästi harjoitusta, jota tuskin
saa tarpeeksi vain kertausharjoituksiin
osallistumalla.
Summa summarum: Hilma suosittelee
kanssasisarilleen asepalvelusta, jos innostusta riittää ja oma fysiikka on kohtuullisen hyvä.
Siviilissä Hilma jatkaa parhaillaan kemianopintojaan Helsingin yliopistossa.

Kautta maan sota-ajan esitelmiä:

Raine maksaa kunniavelkaansa veteraaneille
Teksti: Kari Nummila

L

oimaalaissyntyinen Porilainen
nyt kouvolalainen kiltaveljemme Raine Narva, 70, haluaa
osoittaa omaa kiitollisuuttaan
ja maksaa kunniavelkaansa veteraanisukupolvelle - niin miehille kuin naisillekin – kertomalla heidän kovista kokemuksistaan ja uhrauksistaan erityisesti
nuorille mutta kaikenikäisillekin viime
sotien ajoilta, jolloin suomalaisten vapaus ja isänmaan itsenäisyys joutuivat
vakavasti vaakalaudalle.
Elämäntyönsä hammaslääkärinä tehnyt Raine ryhtyi tutkimaan Rukajärven
suunnalla sotakirjeenvaihtajana eli TK
-miehenä Tiedotuskomppaniassa palvelleen isänsä, Toivo V. Narvan, ”sota-arkkua”, jonka kätköistä löytyi mm.
600 valokuvaa, yli 700 kirjettäkin ynnä
muuta materiaalia niin paljon, että iso
osa siitä on vieläkin tutkimatta.

Raine oli aina joskus Loimaalla lapsuuskodissaan käydessään vilkaissut
sota-arkkua ja päättänyt, että sitten
eläkkeelle päästyään hän ryhtyy penkomaan tosissaan arkun sisältöä. Kesän
2013 matka Rukajärvelle herätti Rainen
kiinnostuksen lopullisesti.
- Kiitollisuus ja kunnioitus veteraanisukupolvea kohtaan ovat minun pontimeni, jonka takia pidän näitä Mai Guban retken audiovisuaalisia esitelmiä.
Aloitin ne viime vuonna Kajaanista.
Tunnin tai puolentoista tunnin esitelmiä olen pitänyt jo parisenkymmentä
eri puolilla maata. Viimeksi olen pitänyt Loimaalla kolme esitelmää, joista
yhden sain pitää entisessä opinahjossani Loimaan lukiossa sen oppilaille. Ainakin viidelle paikkakunnalle on taas
pyydetty jatkossa puhumaan. Toiveena olisi päästä kertomaan oman jouk-

ko-osastoni, Porin prikaatin varusmiehillekin, kuinka koville isänmaan
puolustajat joutuivat aikanaan.

Muurmanskin korpi haasteena
Hän perehtyi siis erityisesti tammikuussa 1942 Mai Gubaan Muurmanskin radalle tehtyyn kaukopartioretkeen, jonka sissiosastoon kuului lähes
1300 miestä ja 268 hevosta. Taustajoukkoineen oli kyse peräti 1900 soturista! Tehtävänä oli tuhota kohteen rautatieasema laajoine varastoalueineen ja
10 km rautatietä.
Rainen isä sinnitteli sotakirjeenvaihtajana mukana raportoimassa retkeä,
joka oli henkisesti ja fyysisesti tosi
kova reissu, suorastaan epäinhimillinen ankarine pakkasineen- ajoittain
jopa -40 - sekä paksuine hankineen ja
ryteikköineen: kuljettiin maastossa,
jossa puut, pensaat ja juurakot vaikeuttivat kulkua kaiken aikaa. Rukajärveltä
kohteeseen kertyi noin 100 km matkaa
läpi tiettömän erämaan. Vihollisen selustassa kulkeminen aiheutti ainaisen
jännitystilan! Operaatio kesti kolme
vuorokautta. Joukkoa johti maankuulu
persoona, ratsuväen majuri, puolalaista sotilassukua oleva, huonosti suomea
puhuva Andrei Majevski, Rukajärven
legendaksi kutsuttu. Operaatio onnistui hyvin.

Toivo V. Narva rintamalla. Sotakirjeenvaihtajan toimistoksi käy
vaikka kannonnokka.
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Miksi rata katkaistiin?
Aika harva tietää, kuinka tärkeitä Neuvostoliitolle olivat Muurmanskin, Arkangelin ja Vladivostokin satamat ja ns.
Iranin Basran käytävä jenkkien huoltaessa Neuvostoliittoa. Muurmanskin satama oli avoinna talvellakin Golf -virran
ansiosta. Muurmanskin – Leningradin
rata oli siis elintärkeä reitti Neuvostoliitolle, kun itänaapurin armeijoiden
huolto perustui pitkälle Yhdysvaltain
todella massiiviseen apuun.
Yhdysvaltain apu toimi lokakuusta
1941 toukokuuhun 1945. Jenkkien rahtaama tavaramäärä tuntuu suorastaan
uskomattomalta. Tässä eräitä avustuslukuja: 375 833 kuorma-autoa (esiintyy myös luku 410 000), 51503 jeeppiä,
8075 traktoria, 7053 panssarivaunua,
14795 lentokonetta, 1900 höyryveturia, 4,5 miljardia tonnia elintarvikkeita,
2,6 milj. tonnia öljytuotteita, 2,3 milj.
tonnia terästä, 185000 kenttäpuhelinta, 1,1 milj. km kaapelia, 14 milj. paria
saappaita ym., ym!
Yhdysvallat nosti lännen talouden II
maailmansodan jälkeen ns. Marshall –
avulla, jota saivat myös sotaa käymättömät Ruotsi ja Sveitsi. Ruotsille sota
oli iso onnenpotku, kun sen kuulalaakerit ja rauta kävivät kaupaksi kovalla
hinnalla.

Valistustyön taustatekijöitä
Narvan valistustyön taustan ymmärtää,
jos tietää, miltä pohjalta Suomi joutui
ponnistelemaan ”takarivistä Euroopan
eturiviin” äärettömistä menetyksistä
huolimatta; yli 92 000 kaatunutta, noin
440 000 siirtolaista omassa maassaan,
menetettiin Viipurin lääni, Sallan alue,
Suomenlahden saaret ja Petsamo, joka
olisi nyt arvossaan arktisen kilpailun
takia. Lisäksi Suomi ns. sotakorvauksina toimitti ilmaiseksi Neuvostoliitolle
mm. 515 laivaa ja tavaraa, jonka kuljetuksiin tarvittavista vaunuista syntyisi
3600 km pitkä jono rautatiellä! Lisäksi
suoritettiin dollaripohjaisia korvauksia.
Myös maan jälleenrakennustyö vaati
valtavia ponnistuksia. Henkiseksi painolastiksi kasattiin Suomen niskaan
vuosikymmeniksi se henkisesti tuhoisa
asetelma, jossa Suomi oli muka roisto ja
Neuvostoliitto uhri! Neuvostoliitto pystyi kaiken aikaa myös toimimaan takapiruna Suomen sisäpolitiikassa, ulkopolitiikasta nyt puhumattakaan.

Isä, poika ja eversti
Erkki Setälä

K

eväällä 1968 olin opiskeluissa siinä vaiheessa, että oli
sopiva aika suorittaa asevelvollisuus. Kesäkuun 15. päivä astuin palvelukseen Porin Prikaatiin yhdessä opiskelukaverini Erkki
Rajamäen kanssa. Aliupseerikoulun
jälkeen meidät komennettiin reserviupseerikurssille Haminaan. Samaan
aikaan tuli yliopistosta toive, että
anoisimme kevätlukukaudeksi lomaa
armeijasta opiskelua varten. Perusteluna oli, ettei professorien kannata
puhua vajaille kursseille.
Meidät neuvottiin loma-anomuksinemme suoraan silloisen komentajan
eversti Erkki Setälän puheille. Sinne
mentiin ja esitimme asiamme asennossa seisoen, lakki kourassa, peukalo kokardin päällä. Vastaus oli selvä: ”Te menette sinne minne armeija
teidät määrää ja jos takaisin tulette
ennen aikojaan, niin ei tule olemaan
helppoa täälläkään.” Ja niin Raine ja
Erkki menivät joulukuussa kiltisti Haminaan RUK:n kurssille 129.
Sitten ihan yllättäin tuli kirje, jossa
oli kenraali Lindemanin allekirjoittama lomatodistus: meille oli myönnetty 124 vrk opintolomaa kevääksi
1969. Jätimme kurssi 129 kesken 21.
tammikuuta ja lähdimme kevätlukukaudeksi jatkamaan opiskeluja Turkuun. Palasimme Haminaan toukokuun lopulla nyt kurssille 130, jonka
mukana suoritimme RUK:n loppuun.

Kuinka tässä sitten näin kävi?
Jostain olen kuullut, että silloinen
RUK:n komentaja eversti Pentti Syrjä kutsui tyttärensä häihin vieraaksi
myös edeltäjänsä eversti Erkki Setälän. Näissä häissä everstit olivat ottaneet loma-anomuksemme puheeksi ja sopineet, että voimme suorittaa
RUK:n kahdella eri kurssilla.
40

Jälkeenpäin olen ajatellut tutustuttuani isäni sodassa ottamiin valokuviin,
että Erkki Setälä ja isäni Toivo V.
Narva tunsivat hyvin toisensa jo sodan ajalta. Molemmat olivat Rukajärven suunnan miehiä: isä rintamakirjeenvaihtajana ja Erkki Setälä RjP6:n
komppanian päällikkönä. He olivat
isäni ottamien valokuvien mukaan
monesti olleet samaan aikaan samoissa paikoissa - mm. MaiGuban kaukopartioretkellä ja Ontajärven maihinnousussa.
Setälä on varmaan arvannut, että olen
Narvan Topin poika: nimi Narva on
tosi harvinainen ja olen myös isäni
näköinen. Olisiko siinä selitys, miksi
loma-anomus lopulta onnistui?
Minulle opintoloma merkitsi sitä, että
armeijasta lähdin vänrikkinä ja yliopistosta valmistuin hammaslääkäriksi puoli vuotta aikaisemmin.
Kirjoittanut Raine Narva – Toivo V.
Narvan poika
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Parasta palvelua elämän
eri vaiheisiin

Erityisosaamista sotilaslakiasioissa.

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

Brahenkatu 9 A 9, 20100 Turku Puh. (02) 251 1004, fax (02) 251 4106
aatsto@lindell.inet.fi

www.poppankki.fi/koski

Porin prikaatin kilta ry:n
valtuuskunnan kokous,
vuosikokous ja vuosijuhla
Säkylän Huovinrinteellä lauantaina
21.5.2016

11.00

Killan valtuuskunnan kokous Upseerikerholla

11.00

Kahvitarjoilu Sotilaskodissa muille osallistujille

12.30

Seppeleenlasku Porilaispatsaalla

13.00

Vuosikokous Elokuvaluokassa
- vuosikokouksessa käsitellään Killan sääntöjen
11 §:ssä mainitut asiat sekä sääntöjen 3, 9, 10
11 ja 16 §:ien muuttaminen

14.00

Vuosijuhla Elokuvaluokassa
- palkitsemiset

15.30

Ruokailu Upseerikerholla

Tumma puku ja kunniamerkit.
Kuljetuksia tilaisuuteen ei järjestetä.
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Voit hoitaa rekisteröinnin myös puhelimitse numerossa
0800 123 222* tai lähimmässä LähiTapiolan toimistossa
(kts. lähin toimistosi lahitapiola.ﬁ).
*ma-pe klo 8.00-18.00, puhelu on maksuton.

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola alueyhtiöt, LähiTapiola
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.
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IMAA
0

Nordea Pankki Suomi Oyj

Maailma on nykyään täynnä loputonta
uutissilppua. Maakuntalehdessä pystytään
kertomaan havainnollisesti, miten uutiset
vaikuttavat tämän seudun asukkaiden elämään.

Meille voit soittaa koska tahansa.

Emme ole unohtaneet myöskään sitä, että
lehden pitää tarjota elämyksiä ja rauhaa
– parasta seuraa kahvikupin ääreen."

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

Sanna Keskitalo
toimittaja

Teemme sen mahdolliseksi

0200 3000
nordea.fi

IKKUNAT, OVET, KALUSTEET

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

T OY

Lähijournalismia

KOTIMAISTA LAATUA

KOKEMÄEN KAUPUNKI
www.kokemaki.fi

juttu tääl onnistuu

Meillä ei tarvitse jäpittää - lepo vaan!

DOMUS YHTIÖT OY
PUUSEPÄNKATU 1
32200 LOIMAA
P. 0207 100 200
WWW.DOMUS.FI

HUOMISEN MITTAINEN
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asiakaspaikkaa.
Tervetuloa Säkylän Sotilaskotiin!
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