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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

Protolab specializes in special vehicles and
vessels and high-level ballistic-and mineprotection systems.

Protolab is able to support the whole
development cycle of the vehicle from the
initial design to the prototypes and production.
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Porin prikaati on
valmis muutokseen

A
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rvon Porilaiset, hyvät yhteistyökumppanit.
Puolustusvoimauudistus saavuttaa maalin vuoden vaihteessa. Porin
prikaati on valmis muutokseen, kuten
otsikossa totean. Suojelun erityisosaamisen siirtyminen Keuruulta Säkylään
on onnistuneesti toteutettu ja Tykistöprikaatin yhdistäminen Porin prikaatiin, uudeksi Porin prikaatiksi, on hyvin valmisteltu. Tästä hyvin tehdystä
työstä haluan kiittää teitä kaikkia työhön osallistuneita. Samalla haluan kiittää edeltäjääni, prikaatikenraali Juha
Pyyköstä, prikaatimme hyväksi tehdystä työstä.
Prikaati on siis valmis muutokseen,
mutta prikaati ei vielä ole valmis vuoden vaihtuessa. Tällä haluan sanoa, että
työtä jää vielä tehtäväksi tuleville vuosille. On selvää, että tulemme kohtaa-

maan lukuisia yksityiskohtia, jotka vaativat tarkennuksia ja jopa muutoksia
suunnitelmiimme. Tässä työssä tulen
tarvitsemaan kaikkien prikaatissa palvelevien tukea. Teiltä, hyvä oma väki,
odotan uusia raikkaita ajatuksia, miten
totuttuja ja turvallisia toimintatapoja
voidaan tehdä uudella ja ennakkoluulottomalla tavalla. Porin prikaatin sidosryhmiltä ja yhteistyökumppaneilta
toivon ymmärrystä ja kärsivällisyyttä,
sillä uudella prikaatilla on vastuullaan
entistä laajempi yhteistoimintakenttä,
jonka vaateisiin meidän on vastattava.
Edessämme on kiistatta suuri muutos. Se koskettaa koko prikaatia ja
tietenkin myös meitä jokaista henkilökohtaisesti. Tiedän, että kaikille
muutos ei ole tuonut toivottua henkilökohtaista hyvää. Henkilöstöalamme on
tehnyt pyyteetöntä työtä parhaan mah-

dollisen tuloksen saavuttamiseksi ja tämä työ, prikaatilaisista huolehtiminen,
tulee jatkumaan. Porin prikaatin kouluttavien osien sijoittuminen kahdelle
paikkakunnalle tuo tullessaan muutamia käytännön haasteita, jotka on ratkaistava mahdollisimman pian. Vaikka
moni asia voidaankin nykyisin hoitaa
sähköisten järjestelmien avulla, henkilökohtaisten kontaktien tarve ei poistu.
Nykyiset tykistöprikaatilaiset otamme
luonnollisesti avosylin vastaan osaksi
yhteistä työyhteisöämme. Pohjanmaalle laajentuva vastuualueemme tuo tullessaan etäisyyksiin liittyviä haasteita.
Prikaatin alaisuuteen kuuluvat aluetoimistot Turussa ja Vaasassa jatkavat
arvokasta työtään asevelvollisuusasioiden parissa ja edustavat prikaatia alueemme maakunnissa.
Hyvät Porilaiset. Olen komentajana
halunnut korostaa kolmea asiaa. joita voidaan kutsua vaikkapa komentajan linjauksiksi. Ensimmäinen on oikea
asenne. Hyvä ja oikea asenne korvaa
useassa tapauksessa puutteellisen osaamisen ja kokemuksen – näitä jälkimmäisiä yhtään väheksymättä. Avoin,
rehti ja reipas asenne kantaa pitkälle. Toinen on sotilaallisuus, jota tulen
edellyttämään kaikilta alaisiltani sotilailta sotilasarvoon katsomatta. Sotilaallisuuden on ilmettävä jokapäiväisenä sisäänrakennettuna luonnollisena
toimintana. Kolmanneksi olen halunnut korostaa hyvää johtajuutta ja esimiestyötä. Alaisten asiallinen ja oikeudenmukainen kohtelu on alaistemme
oikeus ja esimiesten velvollisuus. Tämä
koskee niin sotilas- kuin siviiliesimiehiä ja kaikkia johtajia. Alaisia tulee johtaa järjellä ja sydämellä.
Arvoisat Porilaiset,
Tulen työskentelemään prikaatin ja
sen henkilöstön parhaaksi. Tiedän, että myös te, hyvät Porilaiset, tulette tekemään parhaanne uuden prikaatimme
toiminnan käynnistämisessä ja sen tehtävien täyttämisessä.
KUNNIA - VELVOLLISUUS - TAHTO

Prikaatin komentaja
Eversti		
Arto-Pekka Nurminen

Suojelu saapui Satakuntaan
Teksti: Markus Malila Kuvat: Lauri Paju, Markus Malila

Näytteenottopartio menossa
tehtävälle Säkylän Apetit tehtailla.

MILENGEX 14

Syyskuun 9.-26. pidetty MILENGEX 14
-harjoitus kokosi Huovinrinteelle ja Satakunnan alueelle noin 250 pohjoismaista suojeluammattilaista. Kahden
vuoden välein järjestettävä yhteispohjoismainen harjoitus järjestettiin tänä
vuonna Säkylässä, kun Suomi oli harjoituksen vetovuorossa. Harjoituksen
aikana joukot toimivat muun muassa
Olkiluodon ydinvoimalan, Rauman sataman ja Porin lentokentän alueella.
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MILENGEX 14

H

arjoituksen monipuolinen läpivienti ei olisi onnistunut ilman
Satakunnan ihmisten avointa ja
ystävällistä yhteistyötä, harjoituksen
johtaja everstiluutnantti Timo Iltanen
kiittelee.
Kolmiviikkoinen harjoitus jakautui
tänä vuonna kolmeen vaiheeseen eli
valmisteluun, evaluointiosioon ja yhteispohjoismaiseen LIVEX -vaiheeseen.
Kukin harjoitusvaihe kesti viikon. Harjoitusjoukot majoittuivat harjoituksen
ajan Camp Maurissa kriisinhallintaoperaation olosuhteita simuloiden.
- Osa viimeiselle viikolle osallistuneista kansainvälisistä joukoista ko-
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ki harjoituksen liian lyhyeksi, mutta
koska meillä oli evaluointiosio samassa
harjoituksessa, ei pidemmän kansainvälisen jakson toteuttaminen tällä kertaa ollut mahdollista.
- Pääosin palaute oli kuitenkin hyvää.
Puitteita ja harjoitustapahtumia kehuttiin ja suojelujoukkojen ja raivaajien
yhteistoiminnasta saatiin hyvää kokemusta monipuolisessa toimintaympäristössä, everstiluutnantti Iltanen lisää.
MILENGEX- harjoitusten sarja jatkuu
vuonna 2016 Uumajassa, kun Ruotsi
ottaa vuorollaan harjoituksen vetovastuun.

Suomalainen suojelumies mittaa säteilyä tanskalaiselta kollegalta MILENGEX -harjoituksessa Olkiluodossa.

Evaluoinnista hyvät tulokset
Osana MILENGEX -harjoitusta suomalainen Suojelun erikoisosasto päivitysevaluoitiin NATO:n toimintavalmiusarvioinnin
korkeimmalle
NEL2-tasolle ja Raivaamisen erikoisosasto evaluoitiin NEL1 -yhteensopivuusarvioinnilla. Arvioinnit ovat
NATO:n arviointiohjelman mukaisia
joukkojen suorituskyvyn ja kansainvälisen yhteensopivuuden arviointeja,
joilla varmistetaan että joukot hallitsevat yhteistoiminnan edellyttämät toimet kriisinhallintaympäristössä.
Suojelun erikoisosasto sekä Raivaamisen erikoisosasto ovat alusta asti
NATO -yhteensopivuutta silmällä pitäen rakennettuja joukkokokonaisuuksia. Suojeluosastossa avainasemassa
ovat reservin erityisosaajat, kun taas
raivausosasto koostuu kokonaan Puolustusvoimien henkilökunnasta.
- Molempia osastoja motivoivat taatusti huippuluokan välineistö ja tiiviil-

Raivaaja työssään Huovinrinteen
harjoituslaueella.

lä harjoittelulla kehitetty oman alansa
kärkiosaaminen, evaluointeja johtava
majuri Mikko Elo Maavoimien esikunnasta kertoo.
Pioneerirykmentin hallinnoima Suojelun erikoisosasto jäi MILENGEX -harjoituksen myötä erikoiskalustoineen
Porin prikaatiin ja osaksi Satakunnan
pioneeripataljoonaa. Osaston johtaja
kapteeni Juha Soutolahti kertoo joukon läpäisseen evaluoinnin kirkkaasti. Osasto saavutti kaikista arvioiduista
pääkokonaisuuksista kiitettävän tuloksen. Arvioinnissa tuotiin esille neljä yksilöityä kehittämiskohdetta, joista
pääosa on tulevaisuudessa laitettavissa kuntoon. Osaston palkattu henkilökunta ja reserviläiset olivat saavutettuun tulokseen tyytyväisiä. Osastolle
oli kevään aikana valmistunut käyttöön
uunituore menettelytapaohje ja sen jalkauttaminen vaati useamman hikipisaran vuodatuksen. Tyytyväisiä lopputulokseen voidaan olla myös sen takia,
että kevään valmistava kertausharjoitus ja syksyn evaluointitapahtuma vaativat henkilöstöltä erityisiä ponnisteluja, koska alkuvuodesta osa Suojelun
erikoisosaston avainhenkilöistä otti
osaa Syyrian kemiallisten aseiden hävittämisoperaatioon.
Suojelun erikoisosastoa kehitetään
pitkäjänteisesti. Seuraava välitavoite
häämöttää reilun kahden vuoden päässä, sillä vuonna 2017 osastoa on suunniteltu käytettävän NATO:n NRF -valmiusvuorossa.

Poppiuksen halli otettiin käyttöön
Teksti ja kuvat: Markus Malila

S

uojelu- ja pelastusalan toimintapuitteet Porin prikaatissa parantuivat
merkittävästi keskiviikkona 1.10. kun
Porin prikaatin komentaja vihki käyttöön uuden Poppiuksen halliksi nimetyn ajoneuvohuoltohallin.
Hornin hallin vieressä sijaitsevassa
hallissa on huoltotilat kuudelle ajoneuvolle sekä tarvittavat työkalut erikoiskaluston huoltoon, letkujen kuivaamiseen ja paineilmalaitteiden huoltoon.
Hallin kahden kerroksen kokonaispinta-ala on yli 640 neliömetriä ja sen rakennustyöt alkoivat viime maaliskuussa.
Käyttöön otettu halli on nimetty
vuonna 1896 syntyneen kenraaliluut-

nantti Uolevi Poppiuksen mukaan. Kenraaliluutnantti Poppiusta voidaan pitää
suomalaisen suojelutoiminnan isänä.
Hän toimi vuonna 1931–1939 Kaasusuojelutoimiston päällikkönä ja sotien
aikana 1939–1945 Päämajan kaasusuojelukomentajana.

Porin prikaati kehittyy suojelun
osaamiskeskukseksi
Porin prikaatiin on kehittymässä valtakunnallinen suojelualan osaamiskeskus osana puolustusvoimauudistukseen liittyvää organisaatiomuutosta.
Prikaatissa on vuoden 2014 aikana aloittanut toimintansa Suojelukomppania ja
lisäksi Huovinrinteen varuskunta-alueen harjoitusalueita on kehitetty vastaamaan paremmin suojelun tarpeita.
Säkylään on rakennettu muun muassa
uusi suojelukoulutusalue, suojelukoulutushalli, uusi polttotaistelurata ja henkilöstön huoltotila.
Porin prikaati vastaa tulevaisuudessa suojelualan varusmieskoulutuksesta, henkilökunnan kursseista ja muun
muassa suojeluun liittyvistä virka-aputehtävistä. Harjoitusalueita on kehitetty määrätietoisesti koko vuoden ajan ja
rakennusprojekteihin on sijoitettu yhteensä reilut kolme miljoonaa euroa.
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Suomalaisilla rauhanturvaajilla
valmius jatkaa Afganistanissa
Teksti ja kuvat: Ilkka Virkkunen

K

ansainvälinen yhteisö jatkaa läsnäoloaan Afganistanissa ISAF
-operaation päättymisenkin jälkeen. Vuoden vaihteessa käynnistyvä
ISAF:n jatko-operaatio Resolute Support keskittyy neuvonantoon ja koulutukseen. Suomalaisia rauhanturvaajia
kohti jatko-operaatiota luotsaa everstiluutnantti Pekka Kortelainen. Suomalaisen kriisinhallintajoukon Afganistanissa (SKJA) komentajuuden
lisäksi Kortelaista työllistää neuvonantajan tehtävät.
- Suomalaisten rauhanturvaajien työ
Afganistanissa jatkuu koulutus- ja neuvonantotehtävissä. Jo tällä hetkellä
ISAF -operaatiossa suomalaisten tehtävät ovat suunniteltu sopimaan jatkooperaation toimintatapaan, Kortelainen
valaisee tulevaa.
- Myös suomalaisen kriisinhallintajoukon organisaatiorakenne on ollut jo
tänä vuonna uuden operaation mukai-
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sessa asennossa, Kortelainen jatkaa.
Turvallisuusvastuu siirtyi afgaaneille kesäkuussa 2013. Vastuun siirtymisestä alkaen on ISAF:n painopiste ollut
avustamisessa ja neuvonantotehtävissä. Neuvonantotoiminnalla pyritään
antamaan paikallisille viranomaisille valmius suunnitelmalliseen ja kestävään toimintaan länsimaiden tuen vähentyessä.
- Käytännön työ uudessa operaatiossa ei juurikaan poikkea nykyisestä, Kortelainen vakuuttaa.
- Pohjoisesta alueesta vastaava TAACN (Train Advice Assist – North) on vahvuudeltaan, rakenteltaan ja toiminnoiltaan Resolute Supportin mukainen.
Myös Suomen joukorakenne on jo tulevien vaatimusten ja vastuiden mukainen, Kortelainen kertoo.
Neuvonantotoiminta keskityy armeijankunnan esikunnan tasalta ylöspäin.
Kestää kuitenkin aikansa ennen kuin
armeija osaa ja pystyy toimimaan itsenäisesti kaikilla alueilla. Maa tarvitsee

jatkossakin vielä ulkopuolista rahoitusta, mutta kyky itsenäiseen suunnitteluun ja keskeisten prosessien pyörittäminen eri hallintoyksiköiden ja -tasojen
välillä on ratkaisevassa asemassa.
- Neuvonantotyössä tärkein ohjenuora on sopivan ja toimivan afgaanitoimintatavan löytäminen. Sellainen
minkä paikalliset hyväksyvät ja kokevat toimivaksi jää elämään meidän jälkeemmekin, Kortelainen toteaa.
- Näitä toimivia afgaanitapoja rakennetaan erityisesti huollon ja ylläpidon
sekä epäsuorantulen käytössä, Kortelainen jatkaa.
- Afganistanilaisissa upseereissa on
taidoiltaan ja toimintatavoiltaan monelaisia tekijöitä, ihan niinkuin meilläkin. Parhaat ovat ammattitaitoisia ja
motivoituneita. Heidän kannustimensa
on turvallisen kotimaan rakentaminen,
niinkuin meilläkin aikanaan oli, Kortelainen miettii.
Afganistanilaiset kantavat jo paikoin
vastuunsa itsenäisesti turvallisuustoiminnan saralla. Useat tahtot toivovat
ulkopuolisen tuen ja neuvonantotoiminnan jatkuvan vielä nykyisiä suunnitelmia pidempään.

Turvallisuustilanne on
Afganistanissa
suhteellinen käsite
ISAF-operaation alussa 2003 tilanne
oli kaoottinen, väkivaltainen ja arvaamaton. ISAF:in aikana on koulutettu
350 000 sotilasta ja poliisia, rakennettu 30 000 kilometriä tietä ja kahdeksan
miljoonaa lasta on päässyt kouluun.
Valtaosa maasta on nyt viranomaisten
kontrollissa.
- Paikalliset viranomaiset käyvät edelleen aktiivisesti taisteluja kaivaakseen
kapinalliset koloistaan ja saadakseen
koko maan asukkailleen mahdollisimman turvalliseksi, Kortelainen kertoo.
- Aiemmin etelässä ja idässä oli tilanne vaikein. Näillä alueilla on viimeaikoina ollut positiivista kehitystä, Kortelainen valoittaa turvallisuustilannetta.
Pohjoinen Afganistan oli pitkään iskujen määrällä mitattuna turvallisin.
Kevään ja kesän aikana pohjoisessa
on kuitenkin ollut aiempaa enemmän
aseellisia hyökkäyksiä ja iskuja. Valtaosa kapinallistoiminnasta on kohdistunut paikallisia viranomaisia kohtaan.

Neuvonantajien matkassa

M

azar –e Sharif, 21. syyskuuta
2014, kaksi panssaroitua partioajoneuvoa pujottelee epätasaista asfalttiatietä pitkin. Etummaisen ajoneuvon renkaat käyvät
pientareella nostattaen ilmaan ruskean pölypilven. Maisema katoaa hetkeksi pölyn taakse. OCC-R:n (Operational Coordination Center- Regional)
neuvonantajien aamuherätys on ollut
varhainen.
OCC-R:n toimitilat sijaitsevat noin
20 minuutin ajomatkan päässä tukikohdasta. Entinen poliisilaitos on
saanut uuden elämän neuvonantajien toimitiloina. Aiemmasta käytöstä
muistoina ovat putkat ja kuulusteluhuoneet.
Päättyneistä vaaleista huolimatta Hamid Karzain kuva roikkuu yhä
neuvotteluhuoneen seinällä. Videotykki heijastaa dariksi kirjoitettua tilannekatsausta seinälle. Vuorotellen
esitelmänsä käyvät pitämässä poliisin, rajapoliisin, kuin armeijankin
edustajat. Tulkin englanniksi kääntämät lauseet rytmittävät dariksi pidettyä esitystä.
Tilaisuuden loputtua neuvonantajat kokoontuvat keskustelemaan.
Tulkkia tentaten varmistetaan epäselviksi jääneet yksityiskohdat. Tämän jälkeen neuvonantajat käyvät
tapaamassa omia työparejaan.

Rauhaa ja tasapainoa
OCC-R koordinoi turvallisuuteen
liittyviä asioita toimialueellaan. OCCR:n henkilöstö koostuu paikallisis-

ta viranomaisista ja ISAF:n (International Security Assistance Force)
alaisuudessa palvelevista neuvonantajista. Yksi neuvonantajista on suomalainen everstiluutnantti Jyrki.
Hän työskentelee 58- vuotiaan AUP:n
(Afghan Uniform Police) eversti Miskinyarin kanssa.
- Henkilökohtaiset suhteet ovat tärkeitä. Tutustumisen ja luottamuksen
saavuttamisen jälkeen yhteistyö alkoi
sujumaan, Jyrki kertoo.
OCC-R:n tavoitteena on yhteinen
suunnittelu, tiedustelu, tiedon jakaminen ja voimavarojen yhdistäminen. Rajallisista resursseista pyritään
saamaan kaikki irti.
- Viranomaiset täällä eivät ole tottuneita jakamaan tietoja keskenään,
Jyrki toteaa.
- Väkisin puskemalla uudistusten ajaminen ei onnistu. Pitää yrittää
myydä ideoitaan, Jyrki jatkaa.
Eversti Miskinyarin kokee neuvonantajien kanssa työskentelemisen
hyödylliseksi.
- Pyrimme tuomaan rauhaa ja tasapainoa alueelle, Miskinyarin sanoo.
- Tietojen jakaminen ja yhteistyön
parantaminen toimijoiden kesken on
osa tätä tavoitetta, Miskinyarin jatkaa.
Välittömän oloinen eversti toteaa
tapaamisen päättyneen. On aika pukea suojavarusteet päälle ja palata
takaisin Camp Marmaliin. Neuvonantajien päivä ei toki pääty tähän. Iltapäivä kuluu palavereissa ja tulevan
toiminnan suunnittelussa.
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Keski-Afrikka on
kokonaisvaltainen haaste
Teksti: Markus Malila Kuvat: Puolustusvoimat

S

uomalaiset rauhanturvaajat aloittivat toukokuussa Keski-Afrikan
tasavallassa osana EUFOR -joukkoja. Suomalaisten osastoon Keski-Afrikassa kuuluu siviili-sotilasyhteistyötä
ja muun muassa jälleenrakennustarpeita kartoittava CIMIC -ryhmä, räjähteiden raivaamiseen erikoistunut EOD
-ryhmä ja kansallinen huoltoryhmä.
Operaation tarkoituksena on palauttaa rauha toiminta-alueelle, suojella siviiliväestöä, sekä mahdollistaa
humanitaarisen avun perillepääsy Keski-Afrikan pääkaupungin Banguin alueella.
Everstiluutnantti Kalle Seppälä on
ollut toukokuusta alkaen kiireinen
mies. Keski-Afrikan EUFOR -joukoissa toimivien suomalaisten kansallisena
vanhimpana hän on ollut mediamylläkän keskiössä siitä asti, kun suomalaiset rauhanturvaajat viime keväänä läh-

tivät Keski-Afrikkaan, puhumattakaan
operatiivisista kiireistä, joita Keski-Afrikassa on myös riittänyt. EUFOR:n
joukot ovat olleet yhteenotoissa paikallisten aseellisten ryhmien kanssa ja
rauhanturvaajien päätukikohtaa kohti
on myös ammuttu. Seppälä arvioi tilannetta näin:
- Turvallisuustilanne Keski-Afrikassa
on hauras ja tilanne voi eskaloitua pienistäkin tapahtumista huhujen avulla
nopeasti satojen ihmisten mielenosoituksiksi ja tiesuluiksi.
- Ikävää siinä on se, että hyväkin kehitys tuntuu katkeavan aina seuraavaan mellakkaan.
Unohdetuksi konfliktiksi ristitty
muslimien ja kristittyjen vastakkainasettelu Keski-Afrikassa on rauhoittunut EU:n EUFOR-, Ranskan SANGARIS- ja Afrikan Unionin MISCA
-operaatioiden joukkojen toiminnalla.

Sekä kristityt että muslimit ovat tunnustaneet EUFOR:n puolueettomaksi ja luotettavaksi toimijaksi. EUFORoperaation tarkoituksena on tukea
toimintaansa aloittavaa YK:n MINUSCA-operaatiota. EU:n EUFOR-operaation nykyinen mandaatti on voimassa
vuoden loppuun, mutta sille on esitetty
muutaman kuukauden jatkoa.
- Keski-Afrikan tasavalta on maailman köyhimpiä valtioita. Yli miljoona
ihmistä joutui jättämään kotinsa. Pääkaupungin taistelualueen talot ovat raunioina. 400 000 asukkaan pääkaupungissa Banguissa oli huhtikuussa 150
000 pakolaista ja nyt lokakuussa leireillä asuu noin 60 000 ihmistä. Pakolaisleirit tyhjentyvät 10 % viikkotahdilla,
kun ihmiset palaavat hiljalleen koteihinsa.

Keski-Afrikkaan lokakuussa saapunut vaihtohenkilöstö kohdistamassa aseitaan ampumaradalla.
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Polttava aurinko ja polttavat
koppakuoriaiset
Lämpötila Banguissa on tasaisesti
noin 30 astetta ja ilmankosteus aiheuttaa sen, että erityisiä huoltotoimenpiteitä tarvitaan jatkuvasti.
- Keski-Afrikan kuuma ja kostea ilmasto tuntuu edelleen raskaalta. Operaation johto on kieltänyt ulkoilmassa
tapahtuvan liikunnan keskipäivän auringossa.
- Etelä-eurooppalaiset osaavat ottaa kuumimpaan aikaan siestan, mutta ainakaan vielä en ole osannut mennä
nukkumaan kesken työpäivän. Käytän
valoisaa aikaa varusteiden ja aseiden
viikottaiseen huoltoon. Majoituskontin
ilma on ilmastointilaitteesta huolimatta
koko ajan sen verran kosteaa, että kangasesineiden päälle muodostuu hometta. Jatkuva kosteus vaatii huolenpitoa
varusteista, Seppälä kertoo.
Lämpötilan lisäksi rauhanturvaajien
riesana on Afrikan floora ja fauna. Rauhanturvaajat ovat kohdanneet ainakin
käärmeitä ja varsin eksoottisia hyönteisiä.
- Saapuessamme tänne oli tilapäis-

leirin heinikossa käärmeitä. Talon ja
konttien välistä tapettiin 1,5 metrin pituinen käärme, jota paikalliset kutsuivat ”seitsemän askeleen käärmeeksi”.
Pureman jälkeen ihminen pääsee seitsemän askelta ennen kun henki lähtee.
- Ennakolta annettu koulutus ja rokotukset oli hoidettu hyvin, mutta mikään ei valmistanut polttokoppakuori-

Suomalainen ryhmä valmistautumassa
partioon lähtöön Keski-Afrikassa.

aisiin. Ne lentävät ihmisen kaulalle ja
jos niihin koskee niistä eritty happoa,
joka tekee sormen kokoisia palohaavoja ihoon. Siihen emme kyllä osanneet
varautua!

Bariido
wanaagsan!

Päiväkirjamerkintöjä
Somaliasta

S

aavuimme tänne Somaliaan kesäkuussa. Meillä oli jo vankka aavistus siitä mitä odotettavissa olisi, ja tiesimme, ettei suurilta haasteilta
tultaisi välttymään. Työtä tehdään erilaisella rytmillä kuin Suomessa eikä asioita hoideta täällä samalla tavalla, kuin
olemme länsimaisessa yhteiskunnas-
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sa tottuneet. Itsestäänselvyyksiä ei juuri ole, sillä Somalia on sotien ja kriisien
runnoma, eikä täällä ole toimivaa hallintokoneistoa, koulutus- ja talousjärjestelmää, ei julkista liikennettä mutta
eipä ole juuri tiestöjäkään.
Turvallisuustilanne on hyvin heikko
ja taistelut Mogadishussa sekä koko Somaliassa ovat päivittäisiä. Salamurhat,
IED -iskut, tulitaistelut, niiden äänet
kantautuvat leiriimme joka ilta. Välejään selvittävät rikollisjengit, kansainväliset joukot, viranomaiset ja Al Sha-

baab. Tämä huomioiden liikummekin
tukikohtamme ulkopuolella vain hyvin
varustetuissa ja suojatuissa saattueissa.
Oman toiminnan ammattimaisuuden
arviointi, asennoituminen sekä varusteiden huolto ja fyysisen kunnon ylläpitäminen ovat täällä perusjuttuja eikä
niistä luistaminen ole pidemmän päälle terveellistä. Oli kyse sitten henkilökohtaisesta hygieniasta tai aseen puhdistamisesta. Täällä perusasioiden arvo
korostuu.
Treeni, huolto, itsensä sivistäminen
sekä yhteydenpito kotiin esim. Skypellä, niistä koostuvat täytteet päivään töiden päätyttyä. Mutta myös leiristämme ja sen välittömästä läheisyydestä
löytyy puuhaa sitä kaipaavalle. Tukikohtamme on vain yksi pieni osa suurempaa leirien verkostoa Mogadishun
lentokentän alueella ja täällä voikin
muutamin varauksin vierailla toisissa
leireissä sekä kauppapaikoilla, joita on
perustettu leirin sisälle. Täällä on myös
mahdollista rentoutua Intian Valtameren rannalla äärettömyyttä tuijotellen
tai pelata pari erää biljardia messissä,
mutta pääosin aika kuluu hyvin yksinkertaisten toimien ja rutiinien parissa.
Mielekäs puuhastelu vaatii tosin ajoittain kekseliäisyyttä.
Tukikohdan ruoka on maukasta, eikä
esimerkiksi voimailuun hurahtaneelle
sotilaalle tule helposti tarvetta lisäproteiinille. Lihaa ja kalaa on vähintäänkin
riittävästi, ja nämä pojat osaavat kokata. Saamme kolme ateriaa päivässä ja
salaattia, lisuketta ja lihoja löytyy jos
jonkinlaisia. Majoitumme merikontteihin varusteltuihin asuntoihin, joissa asuu pääasiallisesti kaksi taistelijaa.
Huoneesta löytyy kylpyhuone, kerrossänky ja pieni varustekaappi. Pöytä ra-

kentuu helposti kuljetuslaatikoista. Tukikohdan sisällä pyörii pyykkipalvelu
joka helpottaa arkea huomattavan paljon.

Kuumuus, hiekka ja suola
Täällä on todella kuuma ja tätä kirjoittaessa sadekausi on loppumaisillaan. Sade tulee nopeina kiukkuisina
kuuroina, jotka joutuvat välittömästi
rutikuivan maan nielemäksi. Ilma on läheisen valtameren suolaisuudesta johtuen nihkeää sekä kosteaa eivätkä ulos
kuivumaan jätetyt märät varusteet juuri pääse kuivumaan ilman suoraa auringonpaistetta. Tämä aiheuttaa myös sen,
että kaikki tavarat ruostuvat, eikä ruostetta pääse karkuun.
Oman ongelmansa tuo vielä tuulen
mukana lentävä hieno hiekka, joka tunkeilevasti työntää itsensä jokaiseen rakoon mitä vastaan vain tulee. Näistäkin
kaikista selviää hienosti kun suhtautuu
niihin vain suomipojalle vieraana eksoottisena ilmiönä. Luonnon kauneus
tulee ilmi myös silmiä pistelevänä hiekkana tai kasvoja alituiseen kuivattavana merisuolana. Asenteesta kaikki on
kiinni, kyllähän näitä juttuja voisi kiroilla loputtomiin mutta miksi ihmeessä pitäisi?

Koulutusta käsityöläisasenteella
Tulemme toimeen muiden kansallisuuksien kanssa hienosti. Suomalainen
huumorintaju, välittömyys sekä maanläheisyys toimivat aina, eikä ongelmia
juuri ilmene. Sama asenne auttaa myös
paikallisten sotilaiden koulutuksessa.
Resurssimme ovat hyvin rajalliset ja
toiminnassa on ajoin vankka käsityön
leima. Teemme kaiken käytettävän
opetusmateriaalin itse ja keräämme loput muilta. Kotikutoisuudesta huolimatta uskallamme väittää että kykenemme suoriutumaan tehtävistämme
kiitettävällä arvosanalla.
Somaliarmeijan sotilaat tuntuvat pitävän meistä ja vaikuttaa siltä, että nautimme heidän suurta arvostustaan. Sen
puolesta puhuvat päivittäiset kiitokset,
hymyt sekä aplodit. Toisaalta osoitamme myös itse pitävämme heistä, kunnioittavamme heitä ja haluavamme tehdä kaiken mahdollisen antaaksemme
heille sen opin ja avun, jotta he selviytyisivät rintamalta ryhmänsä kanssa
hengissä kotiin. Afrikan Unioni sekä
Somalian joukot käyvät jatkuvaa sotaa
ääri-islamistista Al-Shabaab -terroristijärjestöä vastaan ja kouluttamamme
sotilaat joutunevatkin suoraan taiste-

luihin kurssilta valmistuttuaan. Nuo
sympaattiset velikullat tulevat jäämään
mieliimme ikuisiksi ajoiksi ja jaksavat
varmasti tulevaisuudessakin muistuttaa repaleisissa univormuissaan, rantasandaaleissaan sekä tähtäimettömissä
kivääreissään, että hyvä sotilas taistelee
ensisijaisesti sydämellään. Kaikki muu
on vain makoisaa lisää.
Koulutustaso täällä on hyvin vaihteleva, pääsääntöisesti heikko. Olemme
harjoittaneet sotilaita jotka ovat saaneet koulutusta jo Ugandassa EU:n toimesta ja heidän toimintansa on kohtalaista, jotkut suoritukset jopa hyviäkin.
Pääosalla koulutettavista ei kuitenkaan
ole aavistustakaan edes sotilaan ammatin perusteista. Kunniaa, urheutta ja intoa ei kuitenkaan koulutettavilta puutu.
Suomalaista ja somalialaista sotilaskoulutusjärjestelmää ei voi verrata.
Täältä puuttuvat kaikki ne elementit
jotka tekisivät Somalian armeijasta toimivan organisaation. Mutta siitä syystä
täällä juuri ollaan, organisoimassa ja selittämässä mitä organisoiminen ylipäätään on.
Terveisiä äidille!
Aliupseerikurssin
suomalaiset kouluttajat
EUTM Somalia, Mogadishu
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Bonusturva sisältyy nyt LähiTapiolan liikennevakuutuksiin
sekä Loistokaskoon, Laajaan kaskoon ja Laajaan Lähi-Kaskoon.
Bonusturva on yksi keskinäisen omistuksen etuja, joka
palkitsee huolellisen kuljettajan. Bonusturvaa et muualta saa.

Saat K-Plussa-etuja
yli 3000 ostopaikasta.
K-Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä.

Tervetuloa kaupoille!

Nyt kannattaa päivittää kaskovakuutus, jos sinulla ei vielä ole
kaskossa Bonusturvaa. Lue lisää osoitteessa
www.lahitapiola.ﬁ/bonusturva.

RAUTIA - K-MAATALOUS SALO
Puheluhinnat: www.lahitapiola.ﬁ. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö,
LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy

Meriniitynkatu 11, 24100 SALO
p. 02-77751, +358505259961
www.rautia.fi • www.k-maatalous.fi

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

Vallox osaa

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

matalaenergiailmanvaihdon

www.vallox.com

United Nations Mission In Liberia (UNMIL),

YK:n Operaatio
Liberiassa
Mauri Koskela, Prikaatikenraali
UNMIL -operaation sotilaskomponentin
esikuntapäällikkö

L

änsi-Afrikassa sijaitseva Liberia
juhli 167-vuotista itsenäisyyttään
kuluvana vuonna varsin poikkeuksellisissa merkeissä. Pääjuhla ja suurimmat kokoontumiset oli peruttu maahan iskeneen Ebola-epidemian vuoksi.
Epidemia oli erittäin raskas isku muutenkin hauraaseen yhteiskuntaan, joka
on läpikäynyt kaksi peräkkäistä ja hyvin veristä sisällissotaa vuosina 1989-96
ja 1999-2003. Suurin syy sisällissodille
oli Yhdysvalloista maahan lähetettyjen
orjien ja paikallisten heimojen taistelu
vallasta.
Yhdysvalloista vapautetut orjat pitivät valtaa aina 1980-luvulle asti huolimatta siitä, että heidän osuutensa väestöstä oli vain noin viisi prosenttia.
Viimeisimmän sodan jälkeen maahan
perustettiin YK:n rauhanturvaoperaatio, UNMIL 19. syyskuuta 2003. Eri heimojen väliset väkivaltaisuudet saatiin
lopetettua ja maan uudelleen rakentamista alettiin tukea. Monta vuotta UNMIL oli kooltaan ja laajuudeltaan yksi
YK:n suurimpia operaatioita.
Operaatio on ns. Integrated Mission eli yhtenäisoperaatio, jossa sekä siviilikomponentti että sotilaat ja poliisit
työskentelevät yhdessä ja osin yhteisissä organisaatiorakenteissa paikallisen

yhteiskunnan ja sen eri osien auttamiseksi omille jaloilleen. Sotilaskomponentin tehtävä on perinteisesti ollut
turvallisen ja vakaan toimintaympäristön luominen muille toimijoille vapaasti toteuttaa tehtäväänsä. Sen lisäksi
sotilaat ovat osallistuneet uudelleenluodun paikallisen armeijan kouluttamiseen. Poliisikomponentin osalta
tehtävä on kaksijakoinen. Turvallisen
toimintaympäristön lisäksi heidän tehtäviinsä kuuluu paikallisen poliisin,
vankilaviranomaisten sekä rajavartioston kouluttaminen, mentorointi ja kaikenpuolinen tukeminen. Siviilipuolella on selkeä kahtiajako eri pilareiden
kesken. Näistä toinen keskittyy yhteiskunnan kaikinpuoliseen kehittämiseen
tukemalla sekä neuvomalla hallintoa
sen eri toimialoilla ja toinen pilari valvoo sekä neuvoo oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja toimintaa. Kolmas
siviilikomponentti on koko operaatiota
tukeva huolto-organisaatio eli operaation huoltotuki (Mission Support). Tällä hetkellä operaatiota johtaa ruotsalainen YK:n pääsihteerin erityisedustaja,
Karin Landgren. Hänen alaisuudessaan
on kaksi apulaiserityisedustajaa, joista hyvän hallinnon tukemisesta vastaa
etiopialainen ja oikeusvaltioperiaatteen

tukemista
italialainen
apulaiserityisedustaja. Sotilaskomponenttia johtaa kenialainen kenraalimajuri, poliisia
australialainen poliisikomentaja. Huolto-organisaatiota johtaa entinen yhdysvaltalainen huoltojoukkojen upseeri.
Yhteensä operaatiossa on henkilöstöä
43 eri maasta.
Operaation kokonaisvahvuus oli pitkään yli 15 000 sotilasta, poliisia ja siviiliä, mutta vuonna 2012 käynnistettiin sen kolmivaiheinen supistaminen.
Tällä hetkellä ollaan kolmannessa vaiheessa (1.7.2014–30.6.2015), jonka
päätteeksi alueelle on tarkoitus jäädä noin 3750 sotilasta, 1500 poliisia ja
noin 300 kansainvälistä siviiliä kokonaisvahvuuden ollessa hieman yli 5 500
henkiloä. Ebola -epidemia on kuitenkin
vaikuttanut myös operaation jatkoon.
Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti operaation mandaatti oli määrä uusia
syyskuun lopussa 2014, mutta pääsihteeri on epidemiasta johtuen esittänyt
kolmen kuukauden nk. teknistä jatkoa.
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että
kaikki supistamiseen liittyvät toimenpiteet on toistaiseksi keskeytetty ja toiminta on painottunut taisteluun Ebolaa
vastaan.
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Kirjoittaja Everstiluutnatti Juha Kurenmaa toimi suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajana Afganistanissa
maaliskuusta syyskuuhun

Afganistan
ottaa vastuuta
YK
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:n mandaatilla Afganistanissa toimiva NATO -johtoinen ISAF -operaatio
aloitti toimintansa joulukuun lopussa
2001. Suomi on osallistunut operaatioon vuodesta 2002 lähtien. Alussa suomalaisten rauhanturvaajien toiminta
painottui Kabuliin. 2000 -luvun puolessa välissä Suomen painopiste siirtyi
pohjoiseen, jossa on toimittu siitä lähtien.
Tällä hetkellä Afganistan elää tulevaisuutensa kannalta ratkaisevaa aikaa.
ISAF-operaatio päättyy vuoden vaihteessa ja vastuuta maan turvallisuudesta on siirretty asteittain Afganistanin
omille viranomaisille. Kevään ja kesän
aikana pidetyt presidentinvaalit ovat
olleet merkittävä tapahtuma niin afgaaneille kuin kansainvälisille joukoille. Vaaleja leimasivat vaalivilppiepäilyt,
jota seurasi monimutkainen ääntenlaskentaprosessi. Ääniä kuljetettiin maan
joka kolkasta Kabuliin uudelleenlaskettavaksi, jolloin apuna hyödynnettiin niin helikoptereita kuin paikallisia
vetojuhtia, aaseja. Lisämausteen vaalien läpiviemiseen toi samaan aikaväliin
ajoittunut ramadan.
Turvallisuustilanne Afganistanissa
on edelleen haastava kapinallisten jatkaessa iskuja afgaaniviranomaisia ja

kansainvälisiä joukkoja vastaan. Pohjois-Afganistanissa, jossa suomalaisten
pääjoukko toimii, turvallisuustilanne
on olosuhteisiin nähden kohtuullisen
vakaa. Kabulissa sen sijaan tilanne on
heikompi ja esimerkiksi raketti-iskut
lentokentille nostavat uhkatasoa. Suuri osa kansainvälisistä joukoista tullaan
vetämään pois maasta vuodenvaihteeseen mennessä. Tämä yhdistettynä mahdollisiin vaalien epäselvyyksiin
saattaa lisätä levottomuutta maassa,
jossa rauha on hauras. Valoa tunnelin
päähän tuo se, että presidentinvaalien turvallisuusvastuu oli afgaaniviranomaisilla, jotka selviytyivät haastavasta urakasta kunnialla. Tulevaisuudessa
haasteeksi tulee muodostumaan kansainvälisen tuen varassa oleva Afganistanin turvallisuusjoukkojen ylläpidon
rahoitus. Mahdollinen ISAF:n jälkeinen
RSM (Resolute Support Mission) –operaatio pyrkii edeltäjänsä tapaan tukemaan maan vakautta, tosin huomattavasti pienemmällä joukko määrällä.
Suomalaisten rauhanturvaajien toimintaa on viime aikoina leimannut
muutos. Kuluneiden kuukausien aikana on lakkautettu neuvonantajien Camp Mike Spann ja Nordic Baltic
Transition Support Unit:n (NB TSU)
”kotipesä” Camp Northern Lights. Ym-

päriltä ovat samalla hävinneet ruotsalaiset sekä norjalaiset palvelustoverit.
Tällä hetkellä kaikki suomalaiset sotilaat ovat Kabulia lukuunottamatta
keskitetty Camp Marmaliin, Mazar –e
Sharifiin. Kuten ISAF-operaatio kokonaisuudessaan, myös suomalaisten tehtäväkenttä on muuttunut ajan kuluessa. Operatiivisesta joukosta on siirrytty
neuvonantotoimintaa palvelevaan organisaatioon. Suomalaisten vahvuus on
operaation kuluessa supistunut ja tällä
hetkellä maassa palvelee alle 100 sotilasta. Yhteinen nimittäjä kaikille tehtäville on ollut kansainvälisyys, oli sitten
kyse Kabulissa palvelevasta esikuntaupseerista tai kansallisessa tukiosassa palvelevasta sotilasvirkamiehestä.
ISAF -operaatiota on luonnehdittu
suomalaisen kriisinhallinta- ja rauhanturvaamishistorian haasteellisimmaksi
ja vaarallisimmaksi operaatioksi. Väitteeseen on helppo yhtyä. Kattava koulutus yhdessä hyvän varustuksen, motivaation ja ennen kaikkea hyvän hengen
kanssa ovat avainasemassa turvallisessa ja tuloksellisessa palveluksessa. Suomalaiset ovat perinteisesti pärjänneet
hyvin osana kansainvälistä joukkoa ja
niin myös Afganistanissa. Ammattitaitoa arvostetaan aina, missä päin maailmaa tahansa.
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TURUN
PIHA- JA POHJATYÖT
Heikki Nokkola 0400 527 743

www.keskusautohalli.fi

Prikaatikenraali Juha Pyykönen
onnittelee Rauhanturvaajaliiton puheenjohtajaa, kenraaliluutnantti evp
Paavo Kiljusta palkinnon johdosta.
Oikealla komentajakapteeni Kari
Ahrnberg

URLUS -säätiön Harkian palkinto Suomen
Rauhanturvaajaliitolle ja Porin prikaatille
Teksti: Markus Malila Kuva: Ruotuväki-lehti

U
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RLUS -säätiön hallitus päätti kokouksessaan 11.6.2014 myöntää Harkian palkinnon, yhteensä
40 000 euroa, vuoden maanpuolustusteosta Suomen Rauhanturvaajaliitolle
kohdennettuna rauhanturva- ja kriisinhallintaveteraanien operaatioiden jälkeiseen henkiseen ja fyysiseen kuntoutukseen (30 000 e) ja Porin prikaatille
jaettavaksi henkilöstön erityisen kunnostautumisen palkitsemiseen rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioissa
(10 000 e)
Operaatioissa henkisesti tai fyysisesti vammautuneiden korvaus- ja kuntoutusasioissa sovelletaan sotilastapaturmalakia. Lain soveltamisessa on ollut
ongelmia erityisesti kriisinhallintaoperaation vaikeiden ja vaarallisten erityisolosuhteiden huomioonottamisen osalta. Vammautunut rauhanturvaaja ei ole
aina kokenut saaneensa oikeutta. Erityisesti henkiset vammat ovat saattaneet jäädä huomiotta.
Kriisinhallintaveteraanien keskuudessa onkin tarvetta sellaisiin kuntoutuspalveluihin, jotka jäävät nykylainsäädännön perusteella ilman
lakisääteistä tukea. Vammautuneiden
kuntoutuksen lisäksi on tarvetta työikäisten työkykyä ylläpitävään kuntou-

tukseen sekä vanhimpien ikäluokkien
elämänlaatua ylläpitävään kuntoutukseen.

Porin prikaatin palkinto
kahdelle rauhanturvaajalle
URLUS -säätiön myöntämän palkinnon Porin prikaatin osuuden (10 000
e) varat käytetään Porin prikaatin komentajan päätöksellä siten, että palkinnosta jaetaan 2000 euroa vuosittain
erityisestä kunnostautumisesta rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioissa sekä näiden johto-, huolto-, tuki- ja koulutustehtävissä. Porin prikaati palkitsee
ensimmäisellä palkinnolla 28.8.2014
seuraavat henkilöt:
Komentajakapteeni Kari Ahrnberg
toimi 14.2.-31.7.2013 välisenä aikana
European Union Training Mission Mali
(EUTM):n suomalaisen osaston kansallisena vanhimpana sekä operaation esikunnassa osastoesiupseerina.
EUTM-operaatio käynnistyi hyvin
nopeassa aikataulussa vuoden 2013
alussa. Toimialueelle saavuttuaan komentajakapteeni Ahrnbergin väsymätön työ ja henkilökohtainen panos
vaikuttivat ratkaisevasti siihen, että
Suomen osallistuminen operaatioon

voitiin käynnistää käsketyssä ajassa.
Ahrnberg välitti hyvin ajantasaista ja
analysoitua tilannetietoa Suomeen operaation aloitukseen liittyen ja hänen
panoksellaan oli keskeinen merkitys
Suomen osaston varustamisen ja keskittämisen onnistumiseen.
Ylikersantti Petri Vauhkonen on
palvellut rauhanturvaajana Libanonissa
19.11.2013 alkaen. Vauhkonen on suoriutunut tehtävistään erinomaisin arvosanoin, hänen aselajiosaamisensa on
kiitettävällä tasolla ja oma-aloitteisella otteellaan hän on kouluttanut ja perehdyttänyt uuden rotaation henkilöstön toimimaan hyvin ryhmänä ja osana
joukkuetta.
Vauhkonen on osoittanut kyvykkyyttä ja vastuuntuntoa joukkueen varajohtajan tehtävissä .
Vauhkosella on kyky hahmottaa suurempia kokonaisuuksia ja kehittää koko
joukon toimintaa niin aselajitehtävissä
kuin rauhanturvaympäristössä. Vauhkonen on harjaantunut erinomaiseksi partionjohtajaksi ja nauttii yksikön
muiden partionjohtajien arvostusta hyvin tehdystä työstä. Hänen johtamansa
partiotoiminta on poikkeuksetta hyvin
suunniteltua ja huolellista.

Cross Countryn SM-sarja
huipentui Säkylässä

Teksti ja kuvat Lilja Seppänen & Tiina Ståhlberg

K

aksipäiväinen SM-sarjan Cross
Country kisa ajettiin viikonloppuna 18.-19.10. Säkylässä. Mukana vauhdin huumassa kisaili SM-sarjan kärjessä oleva Eero Remes sekä
viiden pisteen päässä kärjestä toisena
Roni Nikander ja kolmannella sijalla
oleva Toni Eriksson.
Kisat käytiin prikaatin ”sorakuopalla”, jossa hurjapäiset kuskit ottivat mittaa toisistaan hiekan ja ravan roiskuessa. Yleisölle avoin tapahtuma kokosi
yhteen niin lajin harrastelijoita kuin
kovemman luokan kuskejakin. Ennen
kisojen alkua yliluutnantti Mikko Majava pohti, että A-luokan kärkikahinoissa tulisi olemaan erittäin tiukkaa
kisaa voitosta sekä muiden luokkien sisällä käytäisiin kovaa kamppailua ja yllättäviä käänteitäkin voi tulla.
Kisa ajettiin siten, että kuskit ajoivat noin kymmenen kilometrin mittaista rataa ympäri kaksi tuntia. Voittajaksi selviytyi kuljettaja, joka ajoi
eniten kierroksia kahden tunnin aikana. Kisassa ajettu rata eroaa perinteisiin cross -ratoihin pituutensa puolesta
myös radan haasteellisuudessa. Normaalisti cross -radat ovat suurien hiekkamassojen verhoamina, joissa on huimia hyppyreitä sekä nousuja. Säkylän
endurotyylisessä sorakuopassa on huomattavina esteinä puita, isoja kiviä ja
muita ylitettäviä esteitä.
Kisapäivä käynnistyi lauantaiaamuna klo 7.00 välineiden katsastuksilla,
jonka jälkeen suoritettiin ensimmäinen
lähtö.Lauantai-illalla juhlittiin menestyksekkäitä kuskeja upeassa palkintogaalassa Poroholmantiellä, jossa Rauman Seudun Moottorikerho palkitsi eri
ajoluokkien parhaat kuskit näyttävin
pokaalein.
Yleisön ennakkosuosikki Eero Remes
vei ykkössijan lauantain A-luokassa.
Rauhallisen ja itsevarman oloinen Remes kehuu hyvää maastoa, vaikka se
jossain kohdin rataa olikin hänen makuunsa liian sileä.
- Hiekalla on aina mukava ajaa ja jo
muutaman kierroksen jälkeen maasto
oli jo muokkautunut paremmaksi. Pyörä ja muu kalusto toimi kuten pitikin,
sen suurempia yllätyksiä ei tullut. Kil-

Huovinrinteellä ajetun Cross Countryn päätösosakilpailussa nähtiin sekä ammattitason että harrastelijoiden suorituksia. Kuvassa etualalla A-luokassa kilpaileva
yleisön suosikki Eero Remes.
pailu oli hyvä ja siitä jäi loistava fiilis,
Remes kertoo.
Säkylän Cross Country- kilpailu oli
Remekselle kauden viimeinen.

Sateinen sunnuntai ei hidastanut menoa
Kilpailun toisena päivänä päästiin näkemään naisten ja nuorten suorituksia.
Sateesta johtuen maasto oli haastavampi kuin lauantaina, mutta kilpailijat eivät antaneet sen latistaa tunnelmaa.
- Tänään meille osui aika huono keli,
olisipa kilpailu ollut eilen! Voittoa tultiin kuitenkin hakemaan ja hauskaa pitämään, vaikka vettä sataisikin. Maasto
on eilisistä ajoista ja sateesta muuttunut hieman, mutta se on silti mielenkiintoinen ja monipuolinen, tykkään
ajaa tätä rataa, sunnuntaina naisten ja
nuorten sarjassa toiseksi sijoittunut
Sanna Kärkkäinen kommentoi.
B-luokkaan nousseelle kaksikymmentävuotiaalle Kärkkäiselle nämä
olivat kauden viimeiset kilpailut. Ajamisen lisäksi hän käy juoksemassa,
pyöräilemässä ja uimassa sekä kestävyysharjoittelun ohella myös kunto-

salilla lihaskuntoa kohottamassa. Hänen mukaansa on tärkeää harjoitella
tasapuolisesti, sillä tässä lajissa koko vartalon lihakset työskentelevät tehokkaasti. Kilpailuviikonlopun aikana
Kärkkäinen on majoittunut Porin prikaatissa monien muiden kilpailijoiden
tapaan.
- Olisin itse halunnut armeijaan,
mutta esteenä ovat olkapääni, jotka
on leikattu jo kolmesti. Oli siis mukavaa päästä varuskunta-alueelle kilpailemaan ja yöpymään, sillä tämän lähemmäksi armeijaa en pääse, Kärkkäinen
naurahtaa.
Naisten ja nuorten sarjassa kolmanneksi sijoittunut neljätoistavuotias Tino Nuuttinen kertoo kilpailun sujuneen ilman suurempia ongelmia.
- Alussa ranteet puutuivat, mutta
sen jälkeen helpotti. Rata oli aika mutainen säästä johtuen, mutta se ei menoa hidastanut. Kivikkoinen kohta oli
aika haastava, mutta siitäkin selvittiin,
Nuuttinen kertoo.
Nuuttinen on jo suunnannut katseensa kohti tulevaa; seuraavat kilpailut ovat maailman suurimmat endurokilpailut Gotlannissa.
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Ammunnan sotilaiden
SM-kilpailut
Teksti: Antti Muhonen
Kuvat: Aleksi Aroheinilä

P

orin prikaati järjesti ammunnan
sotilaiden suomenmestaruuskilpailut 9.-11. syyskuuta Huovinrinteellä. Samassa yhteydessä kilpailtiin Päällystöliiton ja Aliupseeriliiton
mestaruuksista. Ampumakilpailuiden
yleismestaruuden voitti Kainuun prikaati 739 yhteispisteellä. Toiseksi sijoittui Karjalan prikaati 657 pisteellä ja
kolmas oli Jääkäriprikaati 444 pisteellä. Syyskuun 9. päivä saapui Porin prikaatiin Säkylään kilpailemaan noin 200
ampumaurheilijaa ympäri valtakunnan.
Kolmen pitkän ja tiiviin kilpailupäivän
aikana ratkottiin sotilaiden suomenmestaruudet kivääri- ja pistoolilajeissa.
Päällystö- ja Aliupseeriliiton ampujat
kilpailivat myös haulikkolajeissa, jotka ammuttiin Köyliön metsästysseuran
haulikkoampumaradalla.

Kilpailuorganisaatio tiukoilla
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Kilpailuiden järjestelystä päävastuussa olleet kapteeni Jussi Alanko ja yli-

Parolan kilven voittaa varusmiesten eri lajien parhaan yhteistuloksen ampunut joukkue. Voiton vei kisojen menestyjä Kainuun
prikaati (eturivissä). Kilpailussa toinen oli
Jääkäriprikaati (toisessa rivissä) ja kolmas
Tykistöprikaati (takarivi).

luutnantti Juha Rinta-Keturi huokaisivat kilpailuiden jälkeen helpotuksesta,
kilpailut menivät hyvin. Kilpailuvalmisteluiden yksi haaste oli kaikkien kilpailuorganisaatioon nimettyjen saaminen
suunnittelupalavereihin mukaan. Joukko ei ollut kertaakaan koossa täysimääräisenä, mikä poiki runsaasti lisätyötä ja ylimääräisiä yhteydenottoja mm.
osa-ammuntojen johtajiin.
- Vanhempi kaarti osaa hoitaa itsensä paikalle palavereihin, mutta nuoremmille toivoisin esimiesten järjestävän
aikaa oman joukon koulutuksen lomasta. Kyseessä on kuitenkin SM -tason
kilpailu, joka on yksi prikaatin näyteikkuna muihin varuskuntiin, kertoo Jussi Alanko.
Kolmen kilpailupäivän aikana kilpailtiin monituisissa ampumalajeissa eri
sarjoineen, joten mm. tulospalvelussa
riitti kiirettä iltaan asti. Kiitosta he antavat koko kilpailuorganisaatiolle, johon kuului varusmiehiä, henkilökun-

taa ja myös paikallisen seuran Säkylän
ampujien reserviläisiä. Sääkin toi oman
haasteensa ohjelman läpivientiin.
- Sumua oli kahtena aamuna. Se siirsi pitkän matkan lajien alkua torstaina yli kolmella tunnilla ja kun kilpailut
on käsketty vetää kolmepäiväisenä niin
kiirettä piti. Kaikki meni lopulta kuitenkin hyvin, kertoo Juha Rinta-Keturi.

Kainuun prikaati ylivoimainen
voittaja
Henkilökunnan ja varusmiesten yhteispisteiden perusteella määräytyvän
yleismestaruuden vei Kainuun prikaati
ylivoimaiseen tyyliin. Joukko-osaston
varusmiehet ja henkilökunta olivatkin
kärkisijoilla lähes kaikissa ampumalajeissa. Ampumakilpailujen päätteeksi kahdeksasta kiertopalkinnosta kuusi lähti kainuulaisten matkaan. Jäljelle
jääneet kaksi kiertopalkintoa voitti Tykistöprikaati.

Porin prikaatin mitalistit
Yliluutnantti
Ari
Korkeakoski
pronssia (RK 6+6+6 laukausta). Oppilas Leena Mölsä hopeaa (RK 6+6+6
laukausta, naiset). Oppilas Leena Mölsä hopeaa ja oppilas Petra Minkkinen,
pronssia (RK 3x5 laukausta). Kapteeni
Keimo Korpioksa kultaa (Isopistooli
sarja Y 45). Kilpailuiden kaikki tulokset
löydät Porin prikaatin verkkosivuilta.

Joukkuekilpailuiden tulokset
(kiertopalkinnot)
Yleismestaruus
1. Kainuun prikaati 739
2. Karjalan prikaati 657
3. Jääkäriprikaati 444
Parolan Kilpi
1. Kainuun prikaati 1370
2. Jääkäriprikaati 1304
3. Tykistöprikaati 1302
Rynnäkkökivääri 6+6+6 ls yleinen
1. Kainuun prikaati 489
2. Porin prikaati 485
3. Jääkäriprikaati 482
Rynnäkkökivääri 6+6+6 ls
varusmiehet
1. Tykistöprikaati 479
2. Kainuun prikaati 465
3. Jääkäriprikaati 461
Rynnäkkökivääri 3x5 ls varusmiehet
1. Kainuun prikaati 338
2. Porin prikaati 324
3. Reserviupseerikoulu 318
Vakiokivääri 300 m makuu
varusmiehet
1. Kainuun prikaati 567
2. Hämeen rykmentti 554
3. Tykistöprikaati 549
Vakiokivääri 3 x 20 ls, 300m joukkue
1. Karjalan prikaati 178
2. Panssariprikaati 65
3. Kainuun prikaati 50
Isopistooli 30 + 30 ls, 25m joukkue
1. Kainuun prikaati 68
2. Hämeen rykmentti 60
3. Ilmavoimien materiaalilaitos 52

Oikaisu. Viime lehden numerossa suunnistusjutun yhteydessä Teemu Nukin sotilasarvo oli
mainittu virheellisesti. Nukki on
everstiluutnantti evp.

Ampumamestaruuskilpailuiden yleismestaruuden voittanut Kainuun
prikaati sai vuodeksi haltuunsa kilpailuiden arvokkaimman Suomen
Marsalkka Mannerheimin kiertopalkinnon. Palkinnon kanssa poseeraa
kilpailuissa erinomaisesti ampunut viestimies Riikka Haataja Kainuun
prikaatista. Taustalla näkyy palkintojenjakotilaisuuden musiikista vastannut Laivaston soittokunta.

Mitaleiden ja kiertopalkintojen lisäksi jaettiin myös arvokkaita tavarapalkintoja. Rynnäkkökivääriammunnan (6+6+6 laukausta) voittanut yliluutnantti Matti Laitinen (KAIPR) sai kultamitalin lisäksi moottorisahan. Kapteeni Jussi Alanko onnittelemassa toiseksi sijoittunutta luutnantti Timo
Lankasta (SLMEPA). Kolmanneksi sijoittui yliluutnantti Ari Korkeakoski
(PORPR).
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Vala Porin prikaatissa

Kuvat: Antti muhonen ja Aleksi Aroheinilä

Ote prikaatikenraali Juha Pyykösen valapuheesta

”A
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loitimme juhlapäivän laskemalla prikaatin seppeleen Säkylän sankarihaudoille. Näin
kunnioitamme
veteraanisukupolven
antamaa kalleinta uhria Suomen itsenäisyyden, suomalaisen hyvinvointivaltion ja meidän jokaisen vapauden
puolesta.
Varusmiehet, sotilasvalan ja sotilasvakuutuksen myötä olette liittymässä
maineikkaaseen joukkoon.
Tämänkertainen valan esilukija on
kunnioitettu veteraani, maakuntaneuvos ja alikersantti Eeri Hyrkkö Nou-

siaisista. Hän osallistui Talvisotaan
nuorena suojeluskuntalaisena Turun
Vartiokomppaniassa, jossa sai ensikosketuksen sotaan neuvostopommittajien hyökätessä Turun öljysatamaan.
Syyskuussa 1941 hänet kutsuttiin
palvelukseen koulutuskeskukseen Kokemäelle. Tammikuusta 1942 alkaen
ja sodan loppuun saakka Eeri Hyrkkö
palveli JR35:ssa. JR 35 on Porin prikaatin perinnejoukkoja. Sen muistomerkki
on prikaatin esikuntaa kiertävällä Kunniapolulla. Taistelupaikkoja olivat mm.
Maaselässä ja Kannaksella, asemasota-

vaiheessa Suurlahdella ja suurhyökkäyksen aikana Ihantalan Kirkonmäelle,
jossa hän toimi panssaritorjuntaryhmän johtajana.
Luettelemistani taistelupaikoista ymmärrämme, että Eeri Hyrkkö tietää kokemuksesta mitä vala vaatii! Lämmin
kiitoksemme sotaveteraani Eeri Hyrkölle siitä, että olette mukana saattamassa tuoretta saapumiseräämme
eteenpäin.
Sotaveteraanien ohella kunnioitamme samalla kaikkia veteraanisukupolven naisia ja miehiä. He ryhtyivät heti

sotien jälkeen päättäväisesti rakentamaan meille jälkipolville mallimaata.
Tämä suoritus hakee vertaistaan kansakuntien joukossa. Tällaisessa maassa kaikki maailman kansat haluaisivat
asua!
Arvoisat kouluttajat ja varusmiesjohtajat, haluan kiittää Teitä jokaista
saavuttamastanne hienosta koulutustuloksesta. Kiitokset myös koko varuskunnan ja prikaatin henkilökunnalle.
Vahva sitoutumisenne on elintärkeää
onnistumisellemme.
Lopuksi haluan kiittää teitä, hyvät
varusmiesten omaiset ja läheiset. Varusmiespalvelus on ainutkertainen ja
vaativa vaihe nuoren elämässä. Hän
tarvitsee teidän tukeanne ja kannustustanne selvitäkseen palveluksesta
kunnialla. Esitän lämpimät kiitokseni
antamastanne tuesta. Yhdessä teidän
kanssanne ponnistelemme kohti tavoitettamme, joka on asiansa osaava ja itseensä luottava suomalainen sotilas.
Alokkaat, olette läpäisseet vaativan
alokaskoulutuksenne. Olen varma siitä,
että ansaitsette paikkanne ja teette tehtävänne tinkimättä palvelustovereidenne rinnalla.

Varuskunnan urheilukentän reunat
täyttyivät valapäivänä noin neljästätuhannesta valaa seuraamaan saapuneesta läheisestä. Virallisen osuuden
jälkeen läheiset pääsivät tutustumaan
kasarmiolosuhteisiin ja saivat nauttia
hernekeitosta omiensa seurassa.
Yleisö pakkautui virallisen osuuden
päätteeksi seuraamaan paraatijoukon
ohimarssia Porilaistien varteen. Ohimarssin vastaanottivat prikaatikenraali Juha Pyykönen ja sotaveteraani
Eeri Hyrkkö, joka toimi myös valan
kaavan lukijana.

Valapäivän tapahtumat tallensi levylle Voitto Haavisto, kuten on tehnyt
jo yli viidenkymmenen valan osalta
Porin prikaatissa. DVD on saatavissa
omaksi varuskunnan sotilaskodista.
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unnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisa valayleisö, Porilaiset.
Aluksi haluan kiittää koko saapumiserämme puolesta Teitä, arvon veteraanit, sillä juuri teidän ansiostanne me
nykyiset jääkärit, pioneerit, viestimiehet sekä suojelumiehet olemme tänne
kokoontuneet. Vannomaan valaa isänmaamme puolesta jonka Te olette meille antaneet.
Olemme saaneet viettää alokaskautemme melko monipuolisissa olosuhteissa. Tämän puolentoista kuukauden
aikana olemme ymmärtäneet ettemme voi vaikuttaa siihen rämmimmekö
metsässä tai opettelemmeko sulkeisissa käskyjä, kaatosateessa tai lämpöennätysten rikkoutuessa. Siihen voimme,
miten tilanteen tullessa me kaikki suomalaiset osaamme ja kykenemme puolustamaan kaunista isänmaatamme.
Tämä onkin kaikkien meidän varusmiespalveluksen suorittavien ja suorit-

Viestimies
Petra Minkkisen
valapuhe
taneiden kunnia, velvollisuus ja tahto.
Puhun varmasti monen asetoverini
puolesta jos sanon armeijaan saapumisen olleen melkoinen elämänmuutos.
Toisille on ollut helpompaa ja toisille vaikeampaa luopua omasta päätäntävallastaan sekä kontakteistaan ulkomaailmaan ja oppia miten ne punkan
ruudut oikein pistettiinkään ruotuun.
Parhaimmillaan armeijaan saapuminen
on kuitenkin saanut kasvatettua jo nyt
pojista miehiä ja osasta meistä taitavia
taistelijoita. Tämä onkin puolustusvoimien tarkoitus. Taata Suomen kansan
ja alueen puolustus sekä koulutus.
Kukaan ei kuitenkaan ole joutunut

sopeutumaan tähän kaikkeen yksin.
Läheisten sekä kotiväen ja joukkuetovereiden tuki on ollut korvaamaton tässä prosessissa unohtamatta kaikkia alijohtajia, kouluttajia ja muita jotka ovat
jaksaneet kannustaa meitä jokaisen
suorituksen loppuun asti. Meistä on
kasvanut yhtenäinen ja toisistaan välittävä joukko. Kiitos siitä!
Aseveljeni ja sisareni! Tänään olemme saavuttaneet tietyn virstanpylvään.
Käännekohdan, jossa peruskoulutuskautemme loppuu ja erikoistumisemme sodan ajan tehtäviin toden teolla alkaa.
Voimme olla ylpeitä siitä, että itsenäisen Suomen turvaaminen on velvollisuutemme ja oikeutemme. Siksi meiltä
vaaditaan voimakkainta puolustuskeinoa kaikista, tahtoa. Tahtoa täyttää velvollisuutemme Suomen kansalaisina ja
seurata kunnioitettujen veteraaniemme
esimerkkiä.

Puheista
tekoihin

Teksti ja kuva: Antti Muhonen

V
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iestimies Petra Minkkiselle armeijaan lähteminen on ollut selvää jo pienestä alkaen. Armeija
on kiehtonut häntä aina, osittain varmasti isän kautta saadun ”verenperinnön” johdosta. Tyttären pari vuotta
sitten tekemä lopullinen päätös intin
suorittamisesta oli kuitenkin Porin prikaatissa upseerina palvelevalle isälle
pieni yllätys.
- Minulla ei ole tässä osaa eikä arpaa.
Vierestä olen seurannut ja luulin sen
olevan sellaista puhetta vaan, kunnes
asia konkretisoitui. Ne ovat hänen päätöksiään, ei minun, vakuuttaa everstiluutnantti Tero Minkkinen.
- Valoja on takana lukemattomia, tämä on kuitenkin ollut hyvin erilainen
kuin muut. Oli vaikuttava tilaisuus.
Totta kai olen, ja saan olla ylpeä siitä
että tytär on sotilasvalassa liittynyt tähän sotilaallisen maanpuolustuksen
jatkumoon.
Petra Minkkisen alokaskauden jälkeinen suunnitelma on selvä ja ennakkoluuloton.

– Aukkiin (aliupseerikurssille) ja niin
pitkälle kuin pääsee, rukkikin (reserviupseerikurssi) kiinnostaa. Siviilissä
opiskelupaikka on arkkitehdiksi, mutta en sano vielä ei upseerin urallekaan.
Ikinä ei tiedä, kertoo Petra Minkkinen.

Petra Minkkinen edusti saapumiseräänsä valapäivän tapahtumissa ja päivä oli ollut kiireestä huolimatta mieleenpainuva. Isä Tero
Minkkisen tekemä ”kaappitarkastus” sujui iloisissa tunnelmissa.

Porilaisen päiväkirja
Porin prikaatiin siirtyneet
Reservistä:
Vänrikki
Iiro Aaltonen........................7.7.2014
Vänrikki
Juho Céder........................21.7.2014
Vänrikki
Niko Nevala.......................29.7.2014
Sihteeri
Anne Kause.........................4.8.2014
Vahtimestari
Mika Häkkänen...................1.8.2014
Kersantti
Miika Vihavainen...............15.9.2014
Kersantti
Joel Vuorinen.....................25.9.2014
Varastomies
Hannu Heikkilä..................1.10.2014
Etelä-Suomen sotilasläänin
esikunnasta
Eversti
Arto-Pekka Nurminen..........1.9.2014
Pääesikunnasta
Eversti
Petri Kosonen......................1.9.2014
Länsi-Suomen sotilasläänin
esikunnasta
Majuri
Mikko Kurko......................1.10.2014

Kapteeni
Juha Soutolahti..................1.10.2014
Yliluutnantti
Markku Sutinen.................1.10.2014
Insinööri
Jari Laakkonen...................1.10.2014

Varsinais-Suomen aluetoimistoon
Yliluutnantti
Veli-Pekka Tikkanen.............1.9.2014

Viestirykmentistä
Kapteeni
Kari Salmi............................1.9.2014
Maanpuolustuskorkeakoulusta
Luutnantti
Henri Filatoff.....................29.8.2014
Luutnantti
Markus Granqvist..............29.8.2014
Luutnantti
Joel Hildèn.........................29.8.2014
Luutnantti
Jaska Koskinen...................29.8.2014
Luutnantti
Eino-Juhani Matikainen.......9.8.2014
Luutnantti
Aito Paloheimo..................29.8.2014
Luutnantti
Walter Pomell....................29.8.2014
Luutnantti Ismo Reunamäki...............
29.8.2014
Luutnantti
Jesse Rousu.......................29.8.2014
Luutnantti
Tatu Tanila.........................29.8.2014
Luutnantti
Henrik Österlund...............29.8.2014

Maavoimien materiaalilaitoksen esikunta
Insinöörikapteeni
Timo Heiskanen...................1.9.2014

Porin prikaatista siirtyneet

Pioneerirykmentistä

Pääesikuntaan
Prikaatikenraali
Juha Pyykönen....................1.9.2014

Kapteeni
Karri Kinisjärvi......................1.8.2014
Yliluutnantti
Tuomas Burke......................1.9.2014

Tykistöprikaatiin
Majuri
Kai Metsä-Tokila..................1.8.2014

Reserviin
Tiedottaja
Laura Valli..........................31.7.2014
Sihteeri
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Pyykönen
luovutti
Porin
prikaatin

Kuvat: Markus Malila

Kutsuvierasjoukko seurasi Porin prikaatin urheilukentän laidalta, kun
uusi ja väistyvä komentaja tarkastivat prikaatin henkilökunnan ja varusmiesten muodostaman paraatijoukon
29. elokuuta.
Prikaatikenraali Juha Pyykösen puhe Porin prikaatin luovutus- ja vastaanottokatselmuksessa.

”A

rvoisat kutsuvieraat,
varuskunnan ja Porin prikaatin henkilöstö, varusmiehet, hyvät rouvat ja

Porin prikaatia vuoden 2011 kesäkuusta johtanut prikaatikenraali
Juha Pyykönen luovutti Porin prikaatin seuraajalleen eversti Arto Pekka Nurmiselle 29. elokuuta pidetyssä vaihtokatselmuksessa.

herrat,
Porin prikaatin rooli Suomen kansallisessa
puolustuksessa on erityisen merkittävä, mutta tulee entisestäänkin kasvamaan ensi vuoden
alusta alkaen. Voimme jokainen, niin työntekijänä kuin varusmiehenäkin, olla tyytyväisiä siihen, että saamme palvella juuri tässä joukossa.
Luovutan Porin prikaatin seuraajalleni eversti Arto-Pekka Nurmiselle tyytyväisenä siitä
mitä me täällä teemme, mitä me osaamme ja
miten meihin ulkopuolella suhtaudutaan. Tiedämme tekemistemme laatutason, koska vertaamme sitä ulkomaisiin verrokkeihin päivittäin, ja olemme tulokseen tyytyväisiä.
Suurin kiitos tästä saavutuksesta kuuluu Porin prikaatin palkatulle henkilöstölle: pyyteettömästä ja tinkimättömästä työstä. Kuluneiden kolmen vuoden päätyötä, Suomen suurinta
joukko-osastoa, olette rakentaneet yhteisenä
urakkanamme ja vastuuta yhdessä kantaen. Se
maali saavutetaan neljän kuukauden kuluttua.
Tämänkertaiselle ja myös kuudelle edelliselle
saapumiserälle lausun kiitokset hyvästä palveluksestanne.
Haikein mielin ja joukostani ylpeänä luovutan Porin prikaatin seuraajalleni.
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Juha Pyykönen
Prikaatikenraali

Komentajan lähtöpäivän juhlallisuuksiin kuuluu perinteinen nimikirjoituksen ja muotokuvan paljastustilaisuus
Upseerikerholla.

Marraskuussa valmistuva
pioneerisillan peruskorjausja vahvennustyö lisää sillan
kantokyvyn 48 000 kiloon.

Pioneerisilta vahvistuu
Teksti: Lilja Seppänen Kuva: Antti Suikkari

V

anhan varuskuntasairaalan takana Nookin ojan yli kulkevaa ”pioneerisiltaa” korjataan ja vahvennetaan vastaamaan nykyajan tarpeita.
Pioneerisillaksi kutsuttu ACROW
-kalustosilta rakennettiin alun perin
90-luvulla. Koulutuksessa käytettävän
ajoneuvokaluston painot ovat lisääntyneet, jonka vuoksi silta päätettiin vahvistaa vastaamaan nykyajan tarpeita.
Sillan peruskorjaus- ja vahvennustyö
pitää sisällään maatukien uusimisen
ja sillan vahventamisen, jonka jälkeen
sen kantokyky nousee neljäänkymmeneenkahdeksaantuhanteen kiloon.
Sillan korjaustyön suorittava työosasto koostuu 1.pioneerikomppanian

varusmiehistä johtajanaan ylikersantti
Heikki Pietilä, työnjohtajana sekä yhteyshenkilönä prikaatin ulkopuolisiin
toimijoihin toimii harjoitusalueupseeri ylivääpeli Esa Pohjolainen. Pioneeripataljoonan esikunta on osallistunut
työmaa-aikataulujen suunnitteluun sekä tekniseen tukeen.
- Olemme vahvistaneet siltaa nyt
noin kaksi viikkoa, vielä on ainakin
toiset kaksi viikkoa työtä jäljellä. Emme kuitenkaan tee täysiä viikkoja vaan
päiviä silloin tällöin koulutuksen niin
salliessa. Uskoisin, että jo marraskuun
lopulla silta on taas käytettävissä jos
kaikki menee hyvin. Valmistumisaika
riippuu myös ulkopuolisista toimijoista

ja heidän aikatauluistaan, sillä esimerkiksi maatukien taustamuurit hitsataan
siviiliurakoitsijan toimesta, ylikersantti
Pietilä selvittää.
Silta tulee yleiseen käyttöön, sillä sitä tulevat käyttämään harjoitusalueella
toimivat joukot sekä siviilimaanomistajat, joiden maat sijaitsevat Nookintien
lähistöllä. Sillan vahventamiseen käytetään kantavuuden lisäämiseksi erillisiä vahvennusosia. Ulkoisesti silta tulee
näyttämään samanlaiselta kuin alkuperäinen, ainoastaan kantavuutta saadaan lisättyä vahvistuksien ansiosta.
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Tapaa
apulaiskomentaja
yhteistyössä tai
tatamilla
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

S

otilasläänien lakkauttamisen seurauksena joukko-osastojen tehtävät ja vastuut lisääntyvät ensi vuoden alusta alkaen. Uudistuksen
yhteydessä puolustusvoimissa otetaan
käyttöön maavoimien joukko-osaston apulaiskomentajan tehtävä. Eversti Petri Kosonen on määrätty apulaiskomentajaksi Porin prikaatiin ja hän on
aloittanut tehtävässään 1. syyskuuta .
– Apulaiskomentaja tukee joukkoosaston komentajaa tämän vastuulla
olevan kokonaisuuden hoitamisessa.
Uudistuksen myötä sotilasläänit lakkautetaan ja aluetoimistot organisoidaan osaksi joukko-osastoja, jotka siirtyvät suoraan Maavoimien esikunnan
alaisuuteen. Ensi vuoden alusta apulaiskomentajan ohjauksessa aluetoimistot Turussa ja Vaasassa hoitavat yhteistoiminta-asioita eri viranomaisten,
kuntien, seurakuntien ja järjestöjen sekä monien muiden maakunnallisten
toimijoiden kanssa, Kosonen kertoo
uudesta tehtävästään.
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Puolustusvoimauudistuksessa Porin
prikaatiin liitetään Niinisalossa toimiva Tykistöprikaati ja Keuruulta suojelun valtakunnallinen osaamis- ja koulutuskeskus. Samalla prikaatiin liitetään
Lounais-Suomen aluetoimisto Turusta
ja Pohjanmaan aluetoimisto Vaasasta.
– Porin prikaatin vastuualue on hyvin laaja, joka ulottuu Länsi-Suomessa
aina Salosta Kokkolaan. Prikaatista tulee varusmiesmäärältään Suomen suurin joukko-osasto ja sen toiminta-alue
tulee kattamaan viisi maakuntaa ja 92
kuntaa. Näiden lisäksi pidämme yhteyttä kahteen aluehallintovirastoon ja
viiteen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukseen, poliisi- ja pelastusviranomaisiin sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöihin, Kosonen kertoo.

Nordea Pankki Suomi Oyj

Liikunta on lähellä eversti Petri Kososen sydäntä, mihin varuskunnan
erinomaiset liikuntatilat ja lenkkipolut antavat erinomaiset puitteet.
Kosonen kertoo viihtyvänsä myös
tatamilla, sillä hän on harrastanut
kamppailulajeja pikkupojasta asti.

Hän uskoo, että Puolustusvoimauudistuksen mukanaan tuomat muutokset organisaatiossa eivät aiheuta mitään
suuria kompastuskiviä yhteisten asioiden hoidossa.
– Uskon, että uudistuksesta huolimatta eri yhteistyötahojen kanssa löydetään hyvät toimintatapamallit. Olemme nyt jo pitäneet infotilaisuuden
kuntiin kuuluvien toimijoiden kanssa.
Yhteistyötä hiotaan lisää Wanaja 14-sotaharjoituksessa Länsi-Suomen alueella, missä prikaatin toimijat tapaavat yhteistyökumppaneita laajalti.
Harjoitus on Kososen mukaan Puolustusvoimien suurin reservin kertausharjoitus tänä vuonna ja tulevina vuosina kertausharjoitukset lisääntyvät.
Kasvava harjoitusmäärä osaltaan kohottaa myös maanpuolustushenkeä.
Kosonen odottaa paljon myös yhteistoiminnalta Maanpuolustuskoulutus
ry:n kanssa, joka prikaatin tukemana
toteuttaa eri järjestöjen vapaaehtoispohjaista sotilaskoulutusta.

Kunniakansalaisia, veteraanien harvenevaa joukkoa ei Kososen mukaan
unohdeta.
– Veteraanijärjestöjen työtä tuemme ja tässä työssä varmasti on mukana myös prikaatin komentaja. Kaiken
kaikkiaan omasta puolestani odotan
yhteydenottoja kaikilta yhteystyötahoilta. Me Porin prikaatissa olemme
valmiina tekemään töitä maanpuolustuksen parhaaksi.
Eversti Kososelle Porin prikaati ja
kansainväliset
rauhanturvatehtävät
ovat tuttuja, sillä hän on palvellut vuosina 2005–2006 Satakunnan jääkäripataljoonan komentajana ja vuonna
2011 Suomalaisen Kriisinhallintajoukon komentajana Afganistanissa. Porin prikaatin apulaiskomentajaksi hän
siirtyi erityistehtävästä pääesikunnan
suunnitteluosastolta. Kososella on vakituinen asunto Helsingissä, mutta
Jaana- puolison kanssa on sisustettu
huoneistoa myös Huovinrinteellä.

Pikkujoulupaikkaa
etsimässä?

Meillä on monia loistavia mahdollisuuksia

Ravintoloissamme viihdyt varmasti!
Ravintolamme tarjoavat loistavat puitteet pikkujoulujen
viettoonRuokaravintoloidemme keittiöpäälliköt ovat luoneet
maittavat pikkujoulumenut teitä varten. Katso menut
osoitteesta raflaamo.fi tai kysy Myyntipalvelustamme.

Porin Teatterissa diivaillaan ja ravintoloissamme herkutellaan!
Hervoton farssimainen komedia Diivat Porin Teatterissa.
Lisäksi herkullinen teatterimenu Lähiravintola Satakunnassa
tai Torerossa kruunaa teatteri-illan.

Meille voit soittaa koska tahansa.
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.

Teemme sen mahdolliseksi

Jännittävää joulun odotusta!
Lähiravintola Satakunnassa suositut
Murhamysteeri-illalliset la 15.11. ja la 22.11.

Lue lisää osoitteesta raflaamo.fi!
Tiedustelut ja varaukset: Original Sokos Hotel Vaakuna, Pori, Myyntipalvelu puh. 029 004 2002
ma–pe 8–17, la 10–14 tai sales.pori@sokoshotels.fi. Puhelun hinta: lankapuhelimesta 8,35 snt/puh
+ 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

Otathan rohkeasti yhteyttä,
luodaan yhdessä teidän näköisenne pikkujoulut!

0200 3000
nordea.fi

Original Sokos Hotel Vaakuna
Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Pori
sokoshotels.fi

29

Gustav Hägglund käski Kalle Liesinen toteutti
Teksti: Asko Tanhuanpää

Suuri yleisö muistaa evp
-eversti Kalle Liesisen presidentti Martti Ahtisaaren johtaman CMI -järjestön toiminnanjohtajana, mutta Liesisellä
on ollut ratkaiseva rooli myös
siinä, mitä Porin prikaati tänään on. Espoossa hyvin ansaittuja eläkepäiviään viettävä
Liesinen on se mies, joka käytännössä toteutti kansainvälisen koulutuksen aloittamisen
Porin prikaatissa.
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Kansainvälinen koulutus
antoi roolin Porin prikaatille
Palataan ajassa taaksepäin aina vuoteen 1996. Kalle Liesinen on juuri palannut Suomeen Makedoniasta, missä
hän toimi pohjoismaisen rauhanturvaajapataljoonan komentajana. Tiedossa
oli, että seuraava tehtävä löytyy Porin
prikaatista ja tarkemmin Satakunnan
jääkäripataljoonasta.
- Puolustusvoimain komentajat eivät
yleensä ohjeista pataljoonan komentajiksi kentälle lähteviä miehiä, mutta minä sain yllättäen kutsun Gustav
Hägglundin puheille. Ohje oli yksiselitteinen eli minun tehtäväni oli rakentaa
prikaatiin Suomen kansainvälinen valmiusjoukko, Liesinen muistaa.
- Ikävä kyllä Köpi (Hägglund) ei ollut

ehtinyt kertoa ideastaan prikaatin silloiselle komentajalle Kauko Taskilalle, hän naurahtaa.
- Näin jälkeenpäin voin sanoa, että
kansainvälisen koulutuksen tulo Säkylään antoi roolin Porin prikaatille. Pieni valmiusyhtymä olisi ilman sitä saattanut olla ennen pitkää lakkautettava
joukko-osasto ja Kontiolahti taas ei,
muistuttaa Liesinen.

Kouluttajille kaksi vaatimusta
Vaikka eversti Taskila saikin kuulla valmiusjoukkoajatuksesta vasta Kalle Liesiseltä, otti hän asian heti omakseen. Liesisen mukaan Satakunnan
jääkäripataljoonan muuttaminen uuteen rooliin ei ollut kuitenkaan helppo
tehtävä.

Kalle Liesinen ja saksanpystykorva Elmo syksyllä 2014.
Kuva: Asko Tanhuanpää.

- Yksi ensimmäisistä toimenpiteistä
oli järjestää englannin kielikoe vanhoille kouluttajille. Tiedossa oli, että tulemme osallistumaan kansainvälisiin harjoituksiin ja henkilökunnan oli pakko
osata englantia. Siitä syystä moni vanha osaava kouluttaja joutui siirtymään
muihin tehtäviin.
- Englannin taitajia löytyi lopulta prikaatista riittävästi, mutta sitten tuli eteen toinen ongelma eli kriisinhallintakokemuksen puute. Onneksi sain
avukseni ehtymätöntä energiaa pursuvan Mauri Ikosen ja Oiva Kauniston,
joka osoittautui todelliseksi ilopilleriksi
ja ratkaisupankiksi.
Rannikkotykistön puolelta Liesisen
alaisuuteen tulivat Markku Laine ja
Timo Kirvesoja ja kotiutuvien rauhanturvaajien joukosta löytyi apukouluttajaksi viestiguru Anders Furu. Muita

komentajan luottomiehiä olivat Marko
Lahtinen ja Timo Kovanen.
- Puolustusvoimissa asiat eivät edenneet läheskään sillä voimalla ja tarmolla, mitä ne etenivät Porin prikaatissa.
Koulutukselle ei varattu erityisiä resursseja ja hankkeen väitettiin jopa heikentävän maanpuolustushenkeä. Väitettiin, ettei suomalaisia maavoimien
varusmiehiä voisi viedä ulkomaille harjoituksiin. Sitä ei tajuttu, ettei maavoimien mies ulkomailla eroa mitenkään
koululaivan mukana koulutuspurjehduksille lähtevästä merimiehestä, Liesinen vertaa.
- Mukana oli varmasti myös mustasukkaisuutta, sillä halukkaita kansainvälisen koulutuksen järjestämiseen olisi ollut muitakin. Riihimäellä ehdittiin
jopa järjestää pääsykokeet viestikoulutukseen haluaville.

kiinnosti myös kotimaista mediaa.
- Ison kuvion tajuaminen sai aikaiseksi sen, että kaikki kotkotukset ja
kummalliset harjoitukset hyväksyttiin.
Ratkaiseva silmien avaaja oli karttaprojekti, jonka toteutin Porin prikaatin alueesta Naton koordinaateilla. Siinä vaiheessa tajuttiin, että tässähän on monia
asioita, jotka on pakko kouluttaa. Ei
riittänyt, että osasi komentaa asennon
englanniksi, Liesinen muistaa.
Kouluttajat hakivat oppia myös ulkomailta, erityisesti Naton kursseilta. Yksi reissu on jäänyt erityisen hyvin Kalle
Liesisen mieleen.
- Porukka, jonka nimiä en viitsi tässä yhteydessä mainita, lähti Raumalta
vuokratulla Pajerolla Latvian pääkaupunkiin Riikaan. He eivät ehtineet olla

Karttaprojekti avasi silmät

Kalle Liesinen ja saksalainen majuri
Günter Neuroth tutkivat Indonesiassa asetta, joka on luovutettu aseriisuntaan. Etualalla käyvät keskustelua
Indonesian armeijan kenraali Bambang Darnomo (vas.) ja CAM -sissien
tiedustelupäällikkö. Kuva: Kalle Liesisen arkisto

Valmiusjoukkokoulutukseen
luotiin Porin prikaatissa oma koulutusohjelmansa ja harjoitusmuotonsa, mikä
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Rauhanprosessi tarvitsee myös
jälkihoitoa – presidentti Martti
Ahtisaari ja Kalle Liesinen Indonesiassa vuonna 2009. Kuva:
Kalle Liesisen arkisto
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siellä kuin puoli tuntia ennen kuin auto
varastettiin. Harvoin olen nähnyt niin
nolon näköisiä jätkiä, mitä sieltä tuli
takaisin. Se oli hyvä opetus siitä, että
kansainvälisessä yhteistyössä on opittavaa ja mihin tahansa pitää varautua,
virnistää Liesinen.

Liesinen tunnustaa pelänneensä koulutuksen alkaessa, että hakijoita tulisi pelkästään Satakunnan ja VarsinaisSuomen alueelta, mutta pelko oli turha.
Uusi mahdollisuus veti puoleensa nuoria miehiä ja naisia ympäri valtakunnan.

Oma tunnus oli
motivaatiotekijä

”Taisin saada
prikaatista potkut”

Kalle Liesisen ansiota on myös se,
että valmiusjoukolle saatiin omat tunnukset. Helposti sekään ei onnistunut.
- Jarrumiehiä oli paljon ja kun ensimmäinen koulutuserä oli jo kotiutumassa näytti siltä, että tunnuksia ei saada.
Se harmitti minua kovasti, sillä olin ollut vastaavassa tilanteessa kerran aiemminkin. Olin kouluttamassa ensimmäistä Rannikkojääkärikoulun kurssia,
jolle oli luvattu tunnukseksi vihreä baretti. Se ei kuitenkaan ehtinyt ajoissa ja
vielä nytkin viisikymppiset miehet tuntevat itsensä petetyiksi.
- Pyrin yleensä toimimaan virkatien
mukaan, mutta nyt otin suoraan yhteyttä Gustaf Hägglundiin. Seuraavana
viikonloppuna uudet merkit – Finnish
Rapid Deployment Force –kaarinauhat – tuotiin taksilla Säkylään ja pitkään vatvottu leijonakokardikin saatiin
ajoissa valmiiksi. Alun perin siinä piti
olla karhu, mutta pääesikunnan graafikot päätyivät leijonaan kruunu päässä. Se oli lopulta kuitenkin ihan sama,
vaikka siinä olisi ollut rotta. Tärkeintä
oli se, että tunnus sai erottumaan muista, se oli ylpeyden aihe ja motivaatiotekijä.

Kalle Liesinen ehti työskennellä Porin prikaatissa kuukautta vaille kolme
vuotta. Sarkastisesti hän sanoo, että
sen kuukauden takia ei prikaatin lippua
koskaan tullut.
- Taisin lopulta saada Porin prikaatista potkut, kun ajauduin eri linjoille prikaatia komentaneen Olli-Matti Multamäen kanssa. Olimme pystyneet
säästämään 800 000 euroa, joilla oli tarkoitus merkitä maastoon rajalinja ja rakentaa tarvittavia tukikohta-, op- ja cp
-rakenteita. Onska kuitenkin käytti rahat minun kesälomani aikana ampumaradantien asvaltointiin, enkä minä
todellakaan käyttäytynyt siinä tilanteessa niin kuin nuoremman upseerin
ja alaisen olisi kuulunut käyttäytyä.
- Välit onneksi kuitenkin saatiin kuntoon ennen Onskan kuolemaa, Liesinen paljastaa.
Satakunnan Jääkäriprikaatin komentajuuden otti haltuunsa Kari Sainio,
josta tuli sittemmin ensimmäisen suomalaispataljoonan komentaja Kosovossa. Kalle Liesinen puolestaan siirtyi Kainuun prikaatin esikuntapäälliköksi.
- Porin prikaati on reipas ja äänekäs
joukko-osasto, missä lauletaan ja tur-

kulaiset huutavat toisilleen. Kainuussa
kulttuuri oli kuitenkin täysin erilainen.
Metsässä saattoi olla tuhansia miehiä,
mutta mitään ei kuulunut, tunnelma
oli välillä suorastaan aavemainen. Selitys löytyi siitä, että Kainuun Prikaatissa kouluttaja käveli miehen viereen, jos
oli jotain asiaa, mutta Porin prikaatissa
huudettiin vielä 50 metrin päästä, vertaa Liesinen vannottaen, ettei hänellä
ole suinkaan mitään arvovarausta kummankaan tavan puolesta tai kumpaakaan vastaan.
Nyt 63 -vuotias Kalle Liesinen jäi
puolustusvoimien palveluksesta, pääesikunnan koulutusosaston päällikön
tehtävistä eläkkeelle vuosituhannen
vaihteessa, kun sydän oli lopettaa toimintansa. Leskinen myöntää, että elämänmuutos oli iso ja pettymyskin aikamoinen.

Suurta vahvuutta ei
osata arvostaa
Kolmessa eri rauhanturvaoperaatiossa palvellut Liesinen oli siviilinä vielä
mukana tekemässä rauhaa Sri Lankaan
ja Indonesiaan. CMI:n toiminnanjohtajana hän työskenteli kolmisen vuotta.
- On valitettavaa, että ulkoministeriön rouvat katsovat YK:n saavan rauhanturvajoukkonsa kehitysmaista ja
suomalaisten pataljoonien käyttö kriisinhallinnassa on ajettu alas. Ajatus
siitä, että siviilikriisinhallinta jotenkin
korvaisi rauhanturvaamisen on hölmö.
- Suomi ei osaa hölmöyttään arvostaa
suurta vahvuuttaan, joka on sivistynyt
ja hyvin koulutettu rauhanturvajoukko.
Luonnostelin itse 1990 -luvun alussa
paperin, jossa pyydettiin rotaation yhteydessä lupaa ylittää lakisääteinen 2
000 rauhanturvaajan määrä tilapäisesti. Siihen olisi mahdollisuus edelleenkin, jos niin haluttaisiin, laukoo Liesinen haastattelun lopuksi.

YLPEÄ
ASUKKAISTAAN
Pöytyän kunta
puh. (02) 481 000 tai
kunta@poytya.fi

www.poytya.fi

HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi
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VIHERHIUKKASET
3/2014 www.sotku.fi
Teksti ja kuva: Seija Heiska

E

kous on viikkoa aikaisemmin kuin
mitä toimintasuunnitelmassa lukee!
Joulukuun pikkujoulua vietetään
tällä kertaa teatterissa. Joulukuun 4.
päivä menemme Poriin katsomaan
esitystä nimeltä ”Kvartetti”. Ilmoittautua voi Tuijalle 13.11. mennessä.
Onko tiedossasi joku mielenkiintoinen paikka, jossa voisimme käydä vierailemassa? Entä tiedätkö jonkun mielenkiintoisen asian, johon
voisimme tutustua? Harrastatko jotain, jonka haluaisit jakaa sisarten
kanssa? Seuraavan vuoden toimintaa
ajatellen johtokunta ottaa mielellään
ideoita ja vinkkejä vastaan sisariltojen aiheista ja mahdollisista tutustumiskohteista.

dellistä Viherhiukkaset -osiota
kirjoitin juhannuksena. Istuin
näppäimistön ääressä lähestulkoon pipo päässä, lapaset kädessä ja
touhutippa nenän päässä. Rohkeasti
toivotin lopuksi, että ehdimme vielä
nauttia helteistäkin. Niinhän niistä
nautittiinkin, jopa ennätyksellisen
pitkään. Miten on, joko aika on kullannut muistot ja miesmuisti osoittanut lyhyytensä? Onko juhannuksen
palelut jo unohdettu ja kesämuistoissa ykkösenä heinäkuun helteet?

Okrassa edustettiin ja
myytiin munkkeja
Okra-näyttely Oripään lentokentällä heinäkuun alussa tiesi kiireisiä
ja pitkiä päiviä messuilla ahertaneille sisarille. Paikalla oli kaksi myyntiautoa ja lisäksi toimintaamme esiteltiin yhteisessä teltassa Killan kanssa.
Messuvieraat löysivät prikaatin osaston ja sotkuautot kiitettävästi. Kahvi
ja munkki houkuttelivat messuvieraita. Molempien autojen myyntitiskeille oli lähes tauoton jono. Sivusta
kommentteja kuulleena asiakkaat ihmettelivät kahvin ja munkin hinta-laatusuhdetta. ”On se iso!” toteamus kuului useaan kertaan. Kommentti koski
luonnollisestikin munkkia. Ilahduttavan moni kävijä pistäytyi munkkikahvien lomassa esittelyteltassa. Joku osti
kenkälankkia, toinen pistäytyi kyselemässä tarkemmin toiminnasta. Infopiste todettiin hyödylliseksi. Okrassa oli
mukana kaikkiaan 21 sisarta. Työtunteja kertyi messujen aikana lähes 300.
Suuret kiitokset kaikille Okrassa mukana olleille sisarille!

Tulevasta toiminnasta
Syksyn sisartapahtumat ovat lähteneet käyntiin yskähdellen. Syyskuun

Ota kaveri mukaan!

sisartapahtuma jouduttiin perumaan
liian vähäisen osallistujamäärän takia.
Lokakuun sisarillan aiheena oli kädentaidot. Alun perin oli tarkoitus todellakin tehdä omin käsin jotain. Sitten iski toisaalta runsaudenpula, toisaalta
ideapula, mikä olisi sopiva yhden illan
aihe. Niinpä kädentaitoja mennäänkin
katsomaan Turkuun Osaava Nainen
-messuille. Messumatka on lauantaina
25.10. Messuilla on kädentaitoja esillä
monellakin eri tavalla. Ja niitä näppäriä ja osaavia naisia, joilta saa varmasti monenlaista vinkkiä ja niksiä kotiinviemisiksi.
Marraskuussa, tarkemmin sanottuna 20.11. on yhdistyksen syyskokous,
johon toivotaan runsaasti osallistujia.
Huomatkaa muuttunut ajankohta, ko-

Nyt kannattaa taas käydä läpi lähipiiri: ystävät, tutut, tutuntutut ja
kumminkaimat. Löytyisikö sieltä joku, joka olisi kiinnostunut uudesta
ja mielenkiintoisesta harrastuksesta? Harrastuksesta, joka mukautuu
sopivasti elämäntilanteen mukaan.
Harrastuksesta, joka antaa enemmän
kuin ottaa. Harrastuksesta, jossa saa
olla erilaisten ihmisten parissa, jonka
mukana pääsee kokemaan erilaisia asioita ja löytää itsensä paikoista joista aiemmin ei ole kuullutkaan. Välillä löytää
itsensä tilanteista, joihin ei ole koskaan
osannut itseään kuvitellakaan. Kyse on
tietenkin sotilaskotitoiminnasta. Se on
yllättävän monipuolinen harrastus, jota
voi harrastaa juuri niin paljon kuin haluaa. Tekeviä käsiä ja asiasta kiinnostuneita ihmisiä tarvitaan aina. Houkuttele
kaveri mukaan!
Syksyn ensimmäisen myrskyn jälkeen toivotan kaikille raikkaan rapsakkaa ja kuulasta syksyä!
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Tulojuhla toivottaa alokkaat
tervetulleiksi Säkylään
Teksti ja kuvat: Seija Heiska

Säkylän sotilaskotiyhdistys toivottaa uudet alokkaat
omalta osaltaan tervetulleiksi järjestämällä heille erityisen tulojuhlan. Sen tarkoituksena on tarjota
alokkaille pieni rento hetki sekä lyhyesti kertoa sotilaskotitoiminnasta. Tulojuhlan ajankohta on ensimmäisen palvelusviikon torstai-ilta.
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Rokkia ja tyttöjä
Tulojuhla pidetään Porin prikaatin elokuvaluokassa, jonne varusmiehet saapuvat aina muutama komppania kerrallaan. Nesteytyksestä pitää
huolen ovella jaettavat limupullot. Kun
yleisö on salissa, alkaa varsinainen ohjelma. Ohjelmarunko on pysynyt suunnilleen samana aina siitä lähtien, kun
sotilaskodin legendaarinen esittelyvideo tuli tiensä päähän. Illan aloittaa
bändi soittamalla pari biisiä. Kyseessä
ei ole mikään humppapumppu, vaan
enemmänkin raskaamman rokin edustaja. Pitkään bändinä toimi Like Tomorrow, mutta pari viimeistä kertaa on musiikista vastannut joku muu, viimeksi
Crash Course Highway.
Bändin jälkeen on sotilaskodin edustajan vuoro. Hän kertoo lyhyesti sotilaskotiyhdistyksen historiasta ja esittelee toimintoja. Ettei illasta tulisi mitään
luentoa, kuulutetaan välillä Säkylän
Naisvoimistelijoiden tytöt lavalle keventämään tunnelmaa. Yleensä viimeistään tämä ohjelmanumero herättää pojat horroksesta. Makeaa ei tarjota
mahan täydeltä, vaan tyttöjen vaihtaessa toiset esiintymisasut on vuorossa
lisää sotilaskotiesittelyä. Toisen tanssiesityksen jälkeen kuusi onnellista varusmiestä saa kukittaa tanssitytöt. Vapaaehtoisista ei ole tässä vaiheessa
koskaan ollut pulaa!
Yhteisen illan päätteeksi bändi soittaa vielä kolme kappaletta. Poistuessaan varusmiehet saavat vielä tervetulolahjana alokaspussin. Sen kokoavat

jakokuntoon yhdistyksemme Ikivihreät sisaret. Pussista löytyy tietoa sotilaskodin aukioloajoista, kirjaston lainauskorttihakemus, kynä, kahvilippu sekä
huulirasva. Tulojuhlan jälkeen kaksi
ensimmäistä erää pääsee asioimaan
sotilaskotiin, kolmas palaa takaisin
komppanioihin aikataulullisista syistä.

Mitä käteen jää?
Tulojuhlan illat ovat vetovastuussa oleville sisarille varsin vauhdikkaita. Ohjelma toistuu illan aikana kolme
kertaa, yleisöä vain vaihdetaan välillä.
Esiintyjille tämä ei ole helpoin talousnakki, kun kaikki kolme kertaa vedetään täysillä ja esitysten välillä on aina
taukoa. Bändin osa on vaikein, mutta
komeasti pojat keräävät pisteet kotiin
ja saavat alokkaat riehaan mukaan. Nyt
ei tarvitse jäpittää, nyt ollaan rock-konsertissa!
Energialataus on huima! Tunnelma
nousee kattoon ja varsinkin kesällä voi
ihan oikeasti toivottaa pojat lämpimästi tervetulleiksi. Olen ollut juontamassa tulojuhlaa viitisen vuotta ja vaikka en juontajan hommaa työkseni ole
koskaan ajatellutkaan, ymmärrän kyllä
miksi jotkut sitä haluavat tehdä. Varusmiehet ovat paras mahdollinen yleisö.
Aplodit irtoavat vihreälle sisarellekin,
vaikka ei ihan yhtä raivokkaana kuin
tanssitytöille.
Joskus tulee mieleen, mitä varusmiehille jää käteen tulojuhlasta. Konkreettisesti alokaspussi, mutta mitä muuta?
Pari vuotta sitten VMTK kävi muuta-

massa tulojuhlassa lyhyesti esittäytymässä tilaisuuden aluksi. He sanoivat,
etteivät muista tulojuhlasta oikeastaan
mitään. Vastaus laittoi hiukan miettimään, onko tosiaan noin? Toisenlaista
palautetta tuli heinäkuun 2014 saapumiserän tulojuhlassa. Yksi esiintyneen
bändin jäsenistä kertoi, miten suuren
vaikutuksen tulojuhla oli häneen aikoinaan tehnyt. Musiikkimiehenä hän arvosti sitä, että heille esiintyi kunnon
bändi. Kontrasti ympäristöön ja edessä
olevaan palvelusaikaan oli ollut jotain
käsittämätöntä. Tulojuhla oli siis tehnyt häneen unohtumattoman vaikutuksen. Sattumalta samana iltana naisvoimistelijoiden ohjaaja kertoili omia
muistojaan siltä ajalta, kun hän oli ollut
esiintymässä. ”Voisin vaikka kirjoittaa
niistä kokemuksista kirjan!” hän totesi.
Ulko-ovella kuuntelin, miten alikersantit ohjeistivat alokkaita ennen sisäänmenoa. Niistä ohjeista päätellen heille
oli todellakin jäänyt jotain tulojuhlasta
mieleen. Varusmiesten spontaanit kiitokset ja kehut heidän poistuessaan tilaisuudesta kertovat meidän onnistuneen. Ensivaikutelman voi tehdä vain
kerran. Toivottavasti sotilaskotiyhdistys tekee tulojuhlalla varusmiehiin lähtemättömän vaikutuksen.
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Kiltatyössä ahkeroitiin Okrassa
Teksti ja kuva: Kari Nummila

M

aatalous- ja maaseutunäyttely oli taas kerran sangen hyvä
”kasvualusta” Porin prikaatin
killalle. Heinäkuussa järjestetty Okra oli
jättitapahtuma joka keräsi kävijöitä peräti yli 80 000. Se antoi aivan erinomaisen mahdollisuuden tehdä tunnetuksi
kiltaamme, sekä hankkia valistuksen
myötä uusia jäseniä niin porilaisista
kuin muissakin joukko-osastoissa palvelleista reserviläisistä.
Neljän päivän saldo jäi vain hitusen
vajaaksi 80 uudesta jäsenestä, joten kiltamme jäsenmäärä kolkuttelee jo 1300
henkeä. Kiltalaisten keski-ikä kertoo jäsenkunnan olevan melkoisen varttunutta väestöä. Opiskeluihin ja mm. perheenperustamiseen keskittyvät nuoret
eivät juuri liity killan jäseniksi, mutta
poikkeuksiakin onneksi löytyy!

Jäsenhankinnan ”ammattilaiskonkari” Seppo Yli-Nissilä on mielityössään eli kirjoittamassa tiedot ylös
uudesta jäsenestä.
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Oripäässä ainakin yksi hyvin tuore
reserviläinen saatiin liittymään kiltaan:
loimaalainen Porin prikaatissa palvellut
reservin alikersantti Iida Onnela, joka
työharjoitteluesteen takia ei ollut paikalla. Iidan isä, Jarmo Onnela järjesti Iidan liittymisasiat Okrassa liittyen
itsekin kiltaan. Iida on kotiutunut tänä vuonna. Sotilaan perustaito eli ampuminen oli Iidalla valmiina jo ennen
vapaaehtoista varusmiespalvelua, sillä
hän on menestynyt hyvin hirvenjuoksuissa ja -hiihdoissa.
Okrassa olivat kaiken aikaa paikalla
killan ”alan ammattilaiset” Seppo YliNissilä ja Markku Nummijoki, parivaljakko, joka osaa asiansa. Loimaan
alueosaston kolmas mies Tauno Rohkimainen teki taas kauppaa kiltatuotteilla, kuten killan tunnusmerkein varustetuilla pinsseillä ja solmioilla.
Yli-Nissilä totesi Porin prikaatin ja

Säkylän sotilaskotiyhdistyksen olleen
erinomaisen tärkeät yhteistyökumppanit samalla tontilla ja osin konkreettisestikin saman katon alla. Alueelle soljuikin jatkuva yleisövirta. Okra keräsi
väkeä aina Oulua myöten. Laaja kävijäkunta eri puolilta maata oli haaste
myös killalle. Kenttätyössä selvitetään,
että kiltaan liittymisen elinehtona ei
ole suinkaan suoritettu varusmiespalvelus Porin prikaatissa.
Loimaalaiset jäsenhankinnan ja kiltatuotteiden markkinoinnin erityisosaajat Seppo Yli-Nissilä, Markku Nummijoki ja Tauno Rohkimainen ansaitsevat
taas kerran suuren kiitoksen siitä ruohonjuuritason työstä, jolla kiltaa ja Porin prikaatia tehdään tunnetuksi ja lisätään tietysti samalla pienelle maalle
niin tuiki tärkeätä maanpuolustushenkeä sekä isänmaanrakkautta!

Muistometsikkö voi hyvin
Teksti ja kuva: Kari Nummila

P

orin Rykmentin - Porin Prikaatin
kilta perusti Ruissaloon vuoden
1970 toukokuussa muistometsikön, jonne istutettiin silloin 300 parimetristä tammentainta. Yli 40 vuotta
sitten istuttajat arvelivat, että istutustyön tuloksena tälle reilun hehtaarin
suuruiselle alueelle vakiintuu vankka
tammimetsikkö 50 – 100 vuoden kuluessa edellyttäen, että killan jälkipolvet
kantavat vastuunsa porilaishengessä!
Tammimetsä sijaitsee aivan Ruissalon Honkapirtin välittömässä läheisyydessä. Pirtti on Jatkosodan aikaisen,
lähinnä varsinaissuomalaisen Jalkaväkirykmentti 14 soturien veistotaidon
mestarinäyte, joka valmistettiin Vienan
Karjalassa ja kuljetettiin vuonna 1943
Turkuun.
Honkapirtin omisti JR14:n Aseveljet ry, jonka oli tarkoitus kerätä varoja
sen toiminnoilla avun tarpeessa olevil-

le aseveljille tai kaatuneiden aseveljien
perheille. Neuvostoliiton ukaasilla tämä yleishyödyllinen yhdistys jouduttiin valitettavasti lakkauttamaan. Huvilan omistus siirrettiin sitten Turun
kaupungille.
Kilta havahtui tammimetsän hoitoon
vuonna 2009, kun killan nykyinen valtuuskunnan puheenjohtaja, kauppaneuvos Arto Arvonen oli Ruissalossa
lenkkeillessään törmännyt sattumoisin tähän Porin Rykmentin - Porin Prikaatin killan muistometsikköön. Jo
samana syksynä kilta istutti kuusi parimetristä tammentainta alueelle, jolta
poistettiin jonkin verran muun muassa
koivuja. Niistä tehtiin sotaveteraaneille
lahjoitettuja klapeja.
Tammiprojektin vetäjänä on toiminut kaiken aikaa Raimo Salo. Hän on
hankkinut syksystä toiseen istutuksiin
tarvittavat taimet, mullat ja työvälineet.

Yhteistyössä on voimaa. Timo Mäki
pitää tainta pystyssä ja lapiomiehet
Markku Nummijoki (vas) ja Seppo
Yli-Nissilä lapioivat taimen juuret
peittoon. Arto Arvonen sammuttelee
minijyrsintään.
Tänä vuonna 15-henkinen istuttajaporukka käytti myös Arvosen paikalle
tuomaa, polttomoottorikäyttöistä jyrsintä. Sillä syvennettiin istutuskuoppia,
kun ensin oli lapiotyönä poistettu kasvillisuuden peittämä, sitkeä pintamaa.
Salon arvion mukaan kuuden vuoden aikana istutetut taimet ovat menestyneet hyvin. Äskettäisen inventaarion mukaan myyrät, muut jyrsijät
tai talvet ovat tuhonneet vain yhden
taimen. Lokakuisen lauantain talkooprojektiin osallistuneet kiltalaiset saivat nauttia paitsi hyvästä seurasta ja liikunnan ilosta kauniissa syyssäässä niin
myös Arvosen tarjoamasta hernekeitosta Honkapirtin uljaassa salissa.
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Jääkäriliike koulutti
porilaiskomentajia
Teksti ja kuva: Kari Nummila

Paimion jääkärijuhla pidettiin
Pyhän Jaakobin kappelissa.
Hautausmaalla on jääkäriaktivisti Herman Gummeruksen
hauta, jolle laskettiin seppele.

P
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aimiossa juhlittiin äskettäin jääkäriliikkeen 100 -vuotissyntymäjuhlaa, joka oli lähtölaukaus
loppuvuoden ja ensi vuoden monille
juhlallisuuksille.
Jääkäriliike oli loistava visio, joka mitä ilmeisimmin pelasti isänmaan; Pietarin läheisyys ja bolsevikkien toiminta
aiheuttivat sen, että Sdp:n vasemmistosiipi ryhtyi vallankumousyritykseen.
Tämän torjumisessa Saksassa sotilasoppia vuosina 1915–1918 saaneet ja
Suomeen yli tuhannen hengen joukkona palanneet jääkärit olivat se tuiki tarpeellinen johtajajoukko, jonka merkitystä Vapaussodan lopputulokseen ei
voi liikaa korostaa.
Vaikka Ruotsi oli vuosisatoja käyttänyt hyväkseen Suomea, valtakunnan
itäistä osaa emämaata paljon ankarammalla sotaväenotolla, se ei itsekkyydessään suostunut kouluttamaan suo-

malaisia. Esimerkiksi 30-vuotisessa
sodassa 1618 –1648 oli mukana 27 000
suomalaista sotilasta, joista kaatui tai
menehtyi sotakentillä eri syistä 14 000.
1600 – 1700 -luvuilla noin sadan vuoden aikana jokaisesta suomalaisesta
miesikäluokasta menetettiin keskimäärin 30 % Ruotsin armeijan riveissä!
Jääkärit panivat alttiiksi koko elämänsä lähtiessään äärimmäisen vaivalloiselle, vaaralliselle ja laittomallekin
retkelleen; olivathan he Venäjän katsannossa isänmaan pettureita, joilla oli
ajanoloon vain kaksi mahdollisuutta voitto tai kuolema, mikäli mielivät palata synnyinmaahansa!
Jääkärien ajatuksissa oli selvänä ja
kirkkaana tavoite: irtautuminen Venäjästä. Päämäärän saavuttamista avittivat osaltaan tietysti myös 1. maailmansota ja Venäjän olojen sekamelska.
Jääkärit taistelivat 1. maailmansodas-

sa Saksan joukoissa nykyisen Latvian
alueella. Vastassa olivat Venäjän joukot. Kun Suomen itsenäisyys oli saatu vakiinnutettua vapaussodan jälkeen,
jääkärit muodostivat pääosan Suomen
sotaväen nuoresta upseerikunnasta ja
olivat johtavassa asemassa myös Suomen kahdessa seuraavassa vapaussodassa eli talvi- ja jatkosodissa.
Jääkäreillä on ollut merkittävä rooli
myös porilaisten komentajana. Itämeren Jalkaväkirykmentti N:o 1:n ensimmäinen komentaja Turussa oli saksalaissyntyinen everstiluutnanti Reiner
Stahel (ei siis jääkäri). Toisena tuli jääkäri everstiluutnantti Hugo Österman,
joukon nimeksi tuli hänen palvelusaikanaan vuosina 1919-1925 Porin Rykmentti. Myöhemmin Österman toimi
mm. sotaväen tarkastajana ja apulaispuolustusministerinä. Hän yleni kenraaliluutnantin arvoon.
Östermania seurasi eversti (myöhemmin kenraalimajuri) Johan Arajuuri
vuosina 1925-1933.Häntä seurasi tuli eversti Väinö Polttila, joka komensi
Porin Rykmenttiä vuosina 1933-1939.
Joukkoon mahtuu vielä yksi jääkäriupseeri, everstiluutnantti Auno Kuiri.
Hän toimi JR6:n (Porin Rykmentin seuraaja) komentajan viransijaisena vuosina 1945-1947. Porilaiskouluttajina vaikutti tietysti kautta vuosikymmenten
suuri määrä jääkäritaustaisia upseereita, joista yksi tunnetuimpia on everstiluutnantti Mannerheim-ristin ritari
Viljo August ”Puujalka” Laakso, joka
menetti toisen jalkansa polvea myöten
astuessaan miinaan jatkosodan hyökkäysvaiheessa.

Markus Aaltonen on tallentanut
paljon sota-ajan muistoja cd-levyille,
mutta omakin muisti toimii ihailtavasti. Nytkin hänellä on edessään
tilaisuuksia, joissa hän kertoo sotakokemuksistaan muille. Markuksen
sylissä on ”Emman” eli venäläisen
Dektarjeff -pikakiväärin rumpulipas,
johon on rakennettu kello.

Vesijuoksulla Markus pysyy kunnossa

”Pieni pilke silmäkulmassa
ylläpitää henkistä kanttia!”
Teksti ja kuva: Kari Nummila

E

uralainen Markus Aaltonen -96
vuotta on Porin prikaatin killan ikäpresidentti, jonka henkistä kanttia ja fyysistä vireyttä voi vain
ihailla; ajatus kulkee, muisti toimii ja
kroppakin pelaa ikäisekseen hämmästyttävän hienosti. Peruspositiivisen
Markuksen pari selitykset hänen hyvinvoinnilleen: ovatpieni pilke silmäkulmassa vesijuoksu.
Lokakuun alkupäivinä Markuksella oli takanaan tänä vuonna jo peräti
157 vesijuoksupäivää. Miehen kunnosta kertoo paljon sekin, että ajokortti myönnettiin viimeksi sadan vuoden
ikään asti!
Markus pitää itse huolta kauniista
omakotitalostaan ja kertoo siivouksenkin olevan hyvää kuntoliikuntaa. Hän
kokkailee itse ruokansa ja pyrkii välttämään valkoista pullajauhoa ja sokeria.
Konjakkia hän ottaa vähän lääkkeeksi
lääkärin suosituksen mukaan.
Markuksen sotareissu kesti hiukan
yli viisi vuotta. Hän on myös sotainvalidi. Tulituksessa pienenä suojana oli leipälaukussa ollut pakki, joka suojasi ettei toinen olkapää mennyt ”tohjoksi”.

Toinen lonkkakin vaivaa hiukan.
- Vesi vetreyttää eivätkä uima-altaassa krempat tunnu missään. Talvisin
käyn myös Kokemäellä avannossa. Sekin priskaa mukavasti. Kivahan avantoon on pulahtaa, kun pakkasilmasta
sujahtaa ”lämpimään” veteen. Ai että
on kiva olo, kun on käynyt avannossa,
Merkus toteaa.

Mantteli jäi Turkuun –
tuli kylmä reissu
Markus astui palvelukseen Porin Rykmenttiin syyskuun alussa v. 1939. Sieltä hänelle jäi paljon mieluisia muistoja.
Hän tuntee itsensä porilaiseksi ja haluaa siksi kuulua edelleen kiltaan, vaikka
ei siellä sattuneesta syystä juuri löydy
kaveria samalta ikävuosikymmeneltä.
- Olihan siellä Turussa vähän simputustakin, jos yhtä hyvin asiallista koulutusta myös. Erityisesti mieleen jäi
Turun kasarmilta mm. Sillanpään marssilaulun harjoittelu.
Sotilaskoulutus kesti parisen kuukautta, jonka jälkeen syyskuun saapumiserä muutti kouluille ja erilaisiin

työtehtäviin. Joulukuussa tuli siirto Kemiin ja sieltä sitten vähin erin Hyrynsalmelle ja Suomussalmelle kuuluisan
Raatteentien maisemiin.
- Pahaksi onneksi meiltä otettiin Turussa mantteli pois ja sanottiin uusia
saatavan Kemissä. Ei saatu. Se oli kylmä reissu. Pataljoonalla taisi olla yksi
teltta lääkintäjoukoille. Oltiin nuotiolla silloin, kun joudettiin ja annettiin sytytyslupa. Välillä yritettiin lämmitellä
heinäladoissa ja muissa ulkorakennuksissa.
Jatkosodassa Markuksen joukko eteni Äänislinnaan saakka. Komppanianpäällikkö määräsi hänet joukkueenjohtajaksi, mikä häntä ensin alkuun aika
lailla mietitytti. Talvisodassa hän oli
saanut korpraalin arvon.
-Ei siinä muukaan auttanut. Suostuttava oli. Ensin kyllä kysyin pojilta, että
sopiiko tämmöinen. Heille sopi sillä ehdolla, jos menen itse aina edellä.
Hän nousi kersantin arvoon ja sai jatkosodan loppupuolella siirron rautatiejoukkoihin asemille ohjaamaan junia.
Kokemusta tuli niin paljon, että siitä
aukesi siviiliurakin ensin Turussa ja sitten Satakunnassa. Vaimo veti Euraan,
jonne tehtiin oma talo 1950-luvun alussa.
Markus osallistuu aktiivisesti sotainvalidi- ja veteraanityöhön. Äskettäin
hän oli mukana laskemassa seppelettä
sankarimuistomerkille, kun Keski-Porin kirkossa pidettiin Jatkosodan päättymisen 70-vuotisjuhlakonserttia. Kerran hän on edustanut veteraaneja
presidentinlinnassakin itsenäisyyspäivänä.
- Sotien jälkeen harmitti, kun veteraanityötä ei olisi saanut tehdä avoimessa
ja rehdissä hengessä, valtakunnan korkein johto pelkäsi sen huonontavan
muka idänsuhteita.
- En ole yhtään katkera viiden vuoden sotapalveluksesta. Sehän kuului
asiaan. Kyllä isänmaata on tarvittaessa
puolustettava kaikissa oloissa. Näin se
oli silloin ja näin sen pitää olla kaikkina aikoina.
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Porin prikaatin Varusmiestoimikunta
VMTK:n tilat vapaa-ajalla

Varusmiesten liikuntakerhot

VMTK:n tilat löydät kuntotalon alakerrasta, sisäänkäynti
rakennuksen takana. Valikoimistamme löytyy internetyhteydellä varustellut tietokoneet, PS3, PS4, Xbox 360 sekä Nintendo Wii. Voit myös valita laajasta leffavalikoimasta itsellesi mieluisen elokuvan ja rötvätä sohvalla elokuvaa katsellen.
Vaihtoehtoisesti voit myös lainata VMTK:lta maastopyörän
tai autohallin avaimet ja mennä korjaamaan autoasi. Olemme
arkisin auki klo 7.00-20.30 ja perjantaisin 7.00-13.00. Tervetuloa!

Varusmiehille järjestettäviä liikuntakerhoja on kymmenen erilaista kuten futsalia, sählyä, punttikerhoa ja lenkkikerhoa, joista jokainen löytää varmasti itselleen mieleisen
tavan harrastaa liikuntaa. Liikuntakerhoihin osallistumalla
keräät jokaisesta kerrasta aina leiman VKL- passiin. Keräämällä 12 leimaa saat itsellesi kuntoisuuslomapäivän! Mikäli
olet kiinnostunut ja innokas vetämään kerhoa, ota yhteyttä
VMTK:n - kerhon vetämisestä palkitaan kuntoisuuslomalla.

Lomakuljetukset
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VMTK uudistaa lomakuljetuksiin ilmoittautumisen internet-pohjaiseksi. Jatkossa pystytte ilmoittautumaan kuljetuksiin kätevästi netissä. Viikoittain vaihtuva linkki seuraavan
viikon lomakuljetuksiin löytyy VMTK:n Porin prikaatin sivuilta sekä yksiköiden ilmoitustauluilta. Voitte siis ilmoittautua kuljetuksiin nyt myös esimerkiksi kännykän avulla metsästä tai viikonloppuvapailla.

Parannusehdotuksia
Mikäli sinulta löytyy parannusehdotuksia tai uusia hyviä ideoita palvelusolosuhteiden kehittämiseksi ja parantamiseksi, voit tulla esittelemään ideasi/jakamaan ajatuksesi
VMTK:n toimistolle tai voit esittää ne yksiköiden edustajille.

Meillä ei tarvitse jäpittää,

lepo vaan

Juttu tääl onnistuu
OP-Pohjola syntyi reilut sata
vuotta sitten asiakkaiden
omistamaksi – ja sellaisena
se myös säilyy. Asiakasomistajuus on nyt vähintäänkin yhtä merkityksellistä kuin silloin aikoinaan.
Tänään lähes joka kolmas
suomalainen on omistajamme.
Yhdessä toimien edistämme
suomalaisten taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta.
Kaikki asiakasomistajan edut näet osoitteessa op.ﬁ
Yhdessä hyvä tulee.

www.turku.fi

O P I S K E L E M A A N TA I T Ö I H I N –
H A N K I T U PA T U R U S TA !

TERVETULOAN
PALVELEVAA
PANKKIIN!

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

www.akr.fi
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asiakaspaikkaa.
Tervetuloa Säkylän Sotilaskotiin!

Avoinna
ma–to 8.30 – 20.30
pe 8.30 – 20
la–su 15 – 20

