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Turvallisuuspolitiikan
tuulahduksia

S

uomen
turvallisuuspoliittiseen
asemaan vaikuttavat, kuten on
voitu huomata, laajemmin Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan
kehittyminen, EU:n ja Naton kehitys
sekä niiden toimintojen lisääntyminen.
Myös Venäjän yhteiskunnallisella ja sotilaallisella kehityksellä on ratkaiseva
merkitys. Suomi osallistuu Euroopan
unionin yhteiseen kriisinhallintatoimintaan ja tekee laajaa yhteistyötä Naton kanssa. Transatlanttinen ja pohjoismainen yhteistyö ovat viime aikoina
entisestään tiivistyneet. Myös Ruotsin
turvallisuuspoliittiset ratkaisut ovat tärkeitä tekijöitä Suomen turvallisuudelle
maiden historiallisten erityissuhteiden
ja samankaltaisten intressien vuoksi.
Kaikki tämä on moneen kertaan todettua ja tunnustettua.
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ensisijaisena tavoitteena on
Pohjois-Euroopan turvallisuuden ja vakauden edistäminen. Maantieteellisesti
Suomen alue rajautuu pohjoisessa Natoon kuuluvaan Norjaan; lännessä sotilaallisesti liittoutumattomaan, mutta
Euroopan Unioniin kuuluvaan Ruotsiin;
sekä idässä Venäjään. Etelässä ovat Natoon ja Euroopan unioniin liittyneet
Baltian maat. Kansainvälisessä ympäristössä tapahtuneista muutoksista
johtuen Pohjois-Euroopan turvallisuus-

tilannetta arvioidaan entistä kriittisemmin äänenpainoin.
Keskinäisriippuvaisessa
maailmassa useat turvallisuushaasteet ja -uhkat
ovat valtioiden rajat ylittäviä ja vaikutuksiltaan laajoja. Ajankohtaisesta esimerkistä käy koko Eurooppaa
ravisuttava pakolaiskriisi. Huomattavaa myös on, että niin sanottu ulkoinen ja sisäinen turvallisuus kytkeytyvät yhä tiiviimmin yhteen. Tämän
päivän laaja-alaiset turvallisuusuhkat
ovat kytköksissä toisiinsa, vaikeasti ennustettavia ja monimuotoisia. Tärkeitä
kokonaisuuksia turvallisuuden edistämisessä ovat Suomen ulkopoliittisen
toimintavapauden varmistaminen, yhteiskunnan toiminnan turvaaminen
sekä puolustuksen kehittäminen. Tavoitteena on, että Suomi on tulevaisuudessakin varautunut erilaisiin uhkiin
aina talouskriisistä tarttuviin tauteihin
ja sotilaallisiin uhkiin.
Tässä verkottuneessa kokonaisuudessa
on päivän selvää, että kukaan ei pärjää
ilman tukea ja kumppaneita. Puolustusulottuvuuden kehittämisessä nostan esiin erityisesti vahvasti kehittyvän
sotilaallisen yhteistyön Ruotsin kanssa.
Tämä Finland-Sweden (FISE) yhteistyö
menee aiempaa maiden välillä toteutettua kahdenvälistä yhteistyötä pidemmälle ja syvemmälle. Yhteistyötä teh-
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dään useammalla tasolla konkreettisin
tavoittein ja keinoin. Maavoimien tavoiteasetannassa keskeistä on prikaatitasoisen suorituskyvyn rakentaminen
siten, että valmius yhdessä rakennetun
prikaatin laajalle harjoitustoiminnalle
on mahdollista 2018 alkaen. Tässä yhteydessä on ilolla ja ylpeydellä todettava, että tätä kehitystyötä johtaa Porin
Prikaati Maavoimien esikunnan ohjauksessa.
Toinen hyvä esimerkki ajassa elävästä
ja konkreettisesta yhteistyöstä on Naton Operational Capabilities Concept
(OCC). Tämän ohjelman puitteissa arvioidaan loppuvuoden aikana kaksi
joukkotuotannossa olevaa PORPR:in
yksikköä, Huoltokomppania ja Taistelupioneerikomppania. Arvionnilla varmistetaan ja todetaan koulutustulosten
saavuttaminen sekä yhteistoimintakyky Naton standardeihin verraten kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa.
Olemme siis merkittävänä toimijana
rakentamassa konkreettisesti turvallisempaa Suomea alati muuttuvassa turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä.
Toivotan lukijoille oikein
hyvää loppuvuotta!
Tommi Haapala
Eversti

Sinisellä
siivellä
Säkylässä luonto menee
edelle. Koko yhteisö on esi
merkiksi sitoutunut alueella
viihtyvien harvinaisuuksien,
ruususiipisirkan ja harju
sinisiiven, suojelemiseen.
Mikä on sinun syysi viihtyä?
www.sakyla.fi
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Kriisinhallintakoulutus
muuttuu olosuhteiden
vaatimuksiin
Teksti: Markus Malila Kuvat: Markus Malila ja Matti Vihurila

P

orin prikaatin Kriisinhallintakeskus kouluttaa vuosittain
noin 800 henkilöä toiminaan
sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä eri puolilla maailmaa. Suomi osallistuu tällä hetkellä yhteensä 13 eri operaatioon ympäri
maailman. Näistä 11 kuuluu Maavoimille ja kahta johtaa Merivoimat.
Eri operaatioiden toimintaympäristöt
vaihtelevat paljon ja vaatimukset koulutuksen laadulle ovat jatkuvassa kasvussa. Kriisinhallintakeskuksen johtaja, majuri Matti Kemppilä kertoo
koulutettavien osaavan vaatia entistä
parempaa koulutusta ennen operaatioon lähtöä.
- Lähtöolettamus on, että käyttöön saadaan parhaat varusteet ja koulutus on
kaikin puolin laadukasta. Tähän huutoon on kyettävä vastaamaan jokaisessa koulutustilaisuudessa, jotta motivaatio palvella säilyy.
Kriisinhallintakeskuksen saamat pa-

lautteet koulutetuilta ovat viime vuosina olleet poikkeuksetta huippuluokkaa.
Kiinteä yhteistyö kriisinhallintajoukkojen kanssa on avainasemassa koulutuksen pitämiseksi ajan tasalla. Koulutuksen kehittämiseen kerätään palautetta
sekä välittömästi rotaatiokoulutusten
jälkeen että myös toimialueilta.

Koulutus eriytyy tehtävän mukaan
Operaatioon lähtöä edeltävän rotaatiokoulutuksen pituus vaihtelee koulutettavan tehtävästä ja siinä vaadittavista
luvista riippuen. Pisimmillään koulutus
voi tehtäväkohtaisine koulutuksineen
kestää lähtijälle jopa 2,5 kuukautta,
mutta normaali pituus vaihtelee 5-8 viikon välillä. Uhkakuvien asettamat vaatimukset eivät mahdollista rotaatiokoulutuksen lyhentämistä juurikaan.
- Lähtökohtaisesti koulutamme perustiedot, taidot ja valmiudet operaatioon
lähtijälle. Osaaminen täydentyy toimialueella saatavan koulutuksen ja koke-

Irakin koulutusoperaatioon valmistautuvat
sotilaat asutuskeskustaistelussa Säkylässä
heinäkuussa 2016.
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muksen myötä. Toimialueella henkilöt
vielä harjaantuvat tehtäviinsä, niiden
eri variaatioihin ja paikallisiin olosuhteisiin, kertoo Kriisinhallintakeskuksen
apulaisjohtaja, majuri Kari Toivonen.
Kaikille lähtijöille yhteisestä koulutuksesta ase- ja ampumakoulutus, toimintaolosuhteiden- ja tapojen omaksuminen, voimankäytön säännökset,
kulttuuriasiat, räjähdekoulutus, lääkintäkoulutus sekä hallinnolliset asiat vievät noin 4-5 viikkoa. Osa koulutettavista saapuu prikaatiin jo aiemmin mm.
ajolupien ja tietojärjestelmien käyttöoikeuksiin vaadittavien pätevyyksien
koulutuksen osalta.
Yksi rauhanturvaajien koulutuksen tärkeimmistä asioista on kuitenkin ajantasaisen tiedon välittäminen palvelukseen lähtijöille. Viimeisimmät tiedot ja
opit operaatioista päätyvät koulutukseen mm.Kriisinhallintakeskuksen tekemien koulutuksen suunnittelumatkojen yhteydessä sekä luonnollista
tietä Porin prikaatin oman henkilöstön,
eli rauhanturvaajien kouluttajien, kierrättämisellä kriisinhallintapalveluksessa.
- Vähintään kerran puolessa vuodessa joku suunnittelijoistamme käy tutustumassa operaatioissa sen lisäksi,
että usein myös osa kouluttajistamme
on palvellut vastikään kansainvälisissä
tehtävissä, Toivonen kuvailee.

Porin prikaati kantaa päävastuun kouluttajavoiman tuottamisesta rotaatiokoulutusten tarpeisiin, mutta koulutuksen järjestelyihin tarvitaan myös
vierailevia kouluttajia muista joukkoosastoista.

Nykyoperaatiot korostavat
koulutustaitoja
Jokaiselle
kriisinhallintaoperaatiolle
räätälöidään oma koulutuksensa. Koulutukselle asettavat vaatimuksia henkilöstön osaamistason suhteen mm. operaatioita johtavat organisaatiot, kuten
YK, EU ja NATO. Viime vuosien operaatioissa on korostunut erityisesti koulutustaito. Esimerkiksi Afganistanin, Irakin ja Somalian koulutusoperaatioiden
myötä painopiste myös rotaatiokoulutuksessa on luonnollisesti siirtynyt
koulutustaidon kehittämiseen. Toisaalta perinteisemmät operaatiot, kuten
UNIFIL-opeaatio Libanonissa, korostavat joukon toimintakykyä yhdessä.
- Koulutusoperaatiot ovat siinäkin mielessä haastavia, että niissä rauhanturvaajien on joka tapauksessa osattava
myös opetettava aihe varsin kattavasti. Meidän näkökulmastamme tämä
tarkoittaa, että joukko tulee kouluttaa
ensin tiettyyn tehtävään, mutta sen jälkeen myös kouluttamaan tätä tehtävää,
Kemppilä huomauttaa.
Kemppilän mukaan esimerkiksi jalkaväkijoukkojen koulutusta antavien rauhanturvaajien on ensin itse hallittava
aselajin perustoiminnot. Tämä puolestaan kaventaa myös tehtäviin soveltuvien rauhanturvaajien valintamahdollisuuksia ja luo painetta rekrytoinnille:
- Myös koulutustaito ja tietyt asetyypit
huomioidaan näissä koulutusoperaatioissa. Käytettävä kalusto täytyy olla samaa kuin kohdemaassa ja koulutuksen
kieli on joko englanti tai tulkin välityksellä paikallinen kieli, Kemppilä kertoo.

Varustus teknistyy ja lisääntyy
Viime vuosien operaatioista erityisesti
Afganistan toi mukanaan vauhtia myös
suomalaissotilaiden varusteiden kehittämiseen. Nykyisin varustusta tarkastellaan jatkuvasti ja jaettavan varustuksen käyttökelpoisuudesta kerätään
palautetta sekä kehitysehdotuksia.
Myös yksittäiselle taistelijalle jaettava varusteiden määrä on lisääntynyt.
Esimerkoksi sotilastarkkailijalle jaettava varustus, pitää sisällään jo yli 70

eri varusteartikkelia. Aseellisiin tehtäviin lähtevä kuittaa lisäksi vielä aseet ja
muuta taisteluvälinemateriaalia.
- Yleinen vaikutelma on ollut ,että varusteiden määrä on lisääntynyt ja laatu
parantunut, Toivonen arvioi.
- Kaiken kaikkiaan rauhanturvaajien
koulutus on mielestäni ammattimaistunut. Koko sotilastekniikka on kehittynyt niin, että käytettävät välineet
vaativat aiempaa pidempiä perehtymisaikoja. Sieltä löytyy esimerkiksi rynnäkkökivääriin useita eri tähtäinvaihtoehtoja, joita tulee kaikkia kouluttaa,
Toivonen osoittaa.
Lisääntyvien vaatimusten myötä tehokkaan koulutuksen edellytys on,
että lähtijällä on hyvät perusvalmiudet
jo ennen rotaatiokoulutusta. Tähän soveltvat erinomaisesti mm. valmiusjouk7

Perusteet opitaan oppitunneilla ja
käytäntöön soveltaminen maastossa. Rauhanturvaajien rotaatiokoulutukset ovat nousujohteisia
koulutustapahtumia.

kokoulutetut reserviläiset, jotka ovat
saaneet kattavan koulutuksen edellä mainittuun tekniseen välineistöön
jo varusmiesaikanaan. Tällöin rotaatiokoulutuksen tehtäväksi jäävät enää
muistin virkistäminen ja toimialuekohtaiset osiot.
- Tavoitteenamme on, että rauhanturvaaja voi lähteä operaatioon luottavaisin mieli varustuksen ja osaamisensa
osalta, Kemppilä päättää.

T

iedustelun, valvonnan ja tulenjohdon järjestelmien kehittämiseen liittyen Puolustusvoimat
on ottanut käyttöön uuden minilennokkijärjestelmän (Mini Unmanned Aerial System, MUAS). Syyskuun
alussa esitelty järjestelmä on käytössä kaikissa Maavoimien kahdeksassa joukko-osastossa. Porin prikaatissa
Niinisalossa toimiva Lentotiedustelukomppania on järjestelmän pääkäyttäjä ja vastaa palkatun henkilöstön sekä
varusmiesten aliupseerikoulutuksesta.
Käyttöönottovaiheessa olevan järjestelmän toimittaja on israelilainen Aeronautics Ltd. Koulutus toteutetaan
hyväksyttyjen lennätyskoulutusohjelmien mukaisesti ja itse lennätys ilmailun säännösten mukaisesti varatussa

ilmatilassa. Joukko-osastoilla on omat
pysyvät harjoitusalueensa. Porin prikaatin osalta Niinisalossa hyödynnetään entisen tutka-aseman aluetta ja
Säkylässä Valliston alueen peltoja.
Järjestelmä parantaa pataljoonien ja
taisteluosastojen kykyä valvoa lähialueitaan, joukon tilannetietoisuutta sekä
tulenjohtokykyä. Taisteluosaston minilennokkiryhmään kuluu ryhmänjohtajana toimiva reservinupseeri, seitsemän
aliupseeria (varajohtaja, neljä lennättäjää ja kaksi mekaanikkoa) sekä kuljettaja. Ryhmänjohtaja saa koulutuksena
Reserviupseerikurssin tulenjohtolinjalla ja aliupseerit Lentotiedustelukomppanian minilennokkialiupseerikurssilla. Myös kaikilta aliupseereilta löytyy
tulenjohto-osaamista.

Viestimies, tiedustelija,
tulenjohtaja …
Peruskoulutuskauden jälkeen aliupseerikurssille valitaan kustakin joukko-osastosta viisi oppilasta, joista yksi
komennetaan kurssin ensimmäisen
jakson jälkeen RUK:uun, ja muut koulutetaan lennättäjiksi tai mekaanikoiksi. Pääsyvaatimukset ovat tiukat.
- Alkuhaastattelujen ja lääkärintarkastuksen jälkeen osa jatkaa tietokoneavusteisiin testeihin, jotka on sovellettu
lentäjiksi koulutettavien testeistä. Koulutukseen valittavilta vaaditaan myös
monisuorittamis- (multitasking) ja keskittymiskykyä sekä tarkkaavaisuutta,
kertoo aliupseerikurssin linjanjohtaja,
kapteeni Jussi Tunkkari.
Kurssilta valmistuminen edellyttää teo-

Lentotiedustelukomppania toimii uuden minilennokkijärjestelmän pääkäyttäjänä

Niinisalon vanhalla tutka-asemalla
koulutetaan todellisia moniosaajia
Teksti ja kuva: Matti Vihurila
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Minilennokkijärjestelmän käyttäjältä edellytetään
moniosaamista
(multitasking).
Oppilas Veli-Pekka
Hiltusen tehtävänä
on selvittää, mitä
tapahtuu Hämeenkankaalla sijaitsevan Viidentien
risteyksen alueella.

riakokeiden läpäisyä (väh. 75 %) sekä
käytännön osaamista.
- Läpäisyvaatimuksiin kuuluu neljä onnistunutta simulaattorilennätystä ja
yhdeksän lennokkilennätystä, sisältäen kaksi lentoonlähtöä sekä kaksi
normaalia ja kolme hätälaskeutumista.
Kurssilaisten osaamista voi hyvin kuvata siten, että heissä yhdistyy viestimiehiltä, tiedustelijoilta, tulenjohtajilta ja
lennätysaliupseereilta vaadittavia taitoja, Tunkkari listaa.

Mitä löytyy Viidentien
risteyksestä?
Oppilas Veli-Pekka Hiltunen istuu ohjausaseman äärellä silmä tarkkana ja
sormet näppäimillä. Meneillään on simulaattoriharjoitus, jossa Hiltusen tehtävänä on selvittää, millaista toimintaa
vieressä istuva kouluttaja on kuvannut
yhteen Niinisalon tunnetuista maamerkeistä eli Viidentien risteykseen. Ohjausaseman kuvaruudulla näkyy kartan
lisäksi lennokin välittämää videokuvaa.
Hiltunen ohjaa lennokin kohteeseen ja
zoomaa kuvaa tarkemmaksi. Ruudulla maali paljastuu taistelupanssarivaunuksi.
Pirkkalasta kotoisin olevalla ja Kaartin jääkärirykmentissä palvelevalla
Hiltusella on aiempaa ilmailutaustaa.
Avioniikka-asentajaksi kouluttautunut
19-vuotias oppilas on ehtinyt työskennellä ennen varusmiespalvelusta vuoden verran Patrialla NH90- ja Hornetkalustojen parissa.
- Hakeuduin minilennokkikurssille,
9

koska koulutus vaikutti haastavalta.
Oma tavoitteeni on päästä lennättäjäksi, Veli-Pekka kertoo.
Vaikka varsinaiset lennätysharjoitukset
ovat vielä edessäpäin, hän on kokenut
tähänastisen koulutuksen monipuolisena ja kertoo yllättyneensä järjestelmän
laadusta ja toimivuudesta. Kenelle koulutusta voisi suositella?
- Jos on kiinnostunut lentotekniikasta
ja harrastanut videopelejä, tämä tarjoaa mielenkiintoisen vaihtoehdon varusmiespalveluksen suorittamiseen, VeliPekka Hiltunen vakuuttaa.

Minilennokkijärjestelmä
Orbiter 2
- kärkiväli .............................. 3 m
- pituus ............................... 1,4 m
- paino ................................9,8 kg
- lentoaika ............................... 3 t
- tehtäväkorkeus ..... 350 – 800 m
- lentonopeus ........60 – 140 km/t
- Lentoonlähtöalue . .. 50 x 200 m
- Laskeutumisalueen säde.... 60 m
Lentoonlähtö katapultilla, laskeutuminen automaattisesti laskuvarjolla.
Lennokkia ohjataan antamalla
reittipisteitä kartalle ja valitsemalla erilaisia lento-ohjausmenetelmiä.

Juhlat jalkautuivat
P
orin prikaatin varusmiehet ja
kalusto olivat näkyvästi esillä
koko prikaatin laajalla toiminta-alueella, kun elokuun 18.–19.
päivinä järjestetyt sotilasvala- ja vakuutustilaisuudet jalkautuivat vastuualueen maakuntiin.
Prikaatin laajalta toiminta-alueelta Kauhajoki, Seinäjoki, Huittinen ja Rauma
isännöivät kukin yhtä noin 500 sotilaan
sotilasvala- ja -vakuutustilaisuutta ohimarsseineen.

RAU
MA

Satakunnan
jääkäripataljoona.

Raumalla sotilasvakuutus annettiin
polkupyörämarssin jälkeen Kivikylä-areenan sisätiloissa. Sotilasvala
vannottiin Äijänsuon urheilukentällä. Valan esilukijana toimi kaupunginjohtaja Kari Koski.
10

maakuntiin

Jokaiseen tilaisuuteen saapui prikaatin väen lisäksi parisentuhatta varusmiesten omaista ja kiitettävästi myös
paikallista väestöä. Tilaisuudet ohimarsseineen ja kalustoesittelyineen
olivatkin kaikille avoimia, Sotilasvakuutuksen- ja sotilasvalan esilukijoina
toimi isännöivien kaupunkien kaupunkien johtoa.

SEINÄ
JOKI
Satakunnan
tykistörykmentti

Kaupunginvaltuuston pj. Kati Ojaniemi luki sotilasvalan Seinäjoen
Oma Sp -stadionilla ja oli vastaanottamassa ohimarssia prikaatinkomentaja eversi Arto-Pekka Nurmisen kanssa.
11

HUITTI
NEN
Satakunnan pioneerija viestipataljoona

Laivaston soittokunta juhlisti valatilaisuuksia kaikilla neljällä paikkakunnalla. Tässä irroittelevaa
tyylinäytettä klarineteilla ja saksofoneilla. Paikalliset veteraanit ja lotat seurasivat tapahtumia kunniavieraina.
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KAUHA
JOKI
Pohjanmaan jääkäripataljoona
ja Varsinais-Suomen huoltopataljoona

- Prikaatimme toiminta on jo vakiintunut kattamaan koko läntisen Suomen,
joten nyt oli hyvä aika levittäytyä näiden juhlatilaisuuksien kanssa alueemme kuntiin, Porin prikaatin komentaja,
eversti Arto-Pekka Nurminen toivoo.
Varusmiesten vala- ja vakuutustilaisuuksien hajauttaminen tuo Puolustusvoimia näkyvästi esille koko Porin
prikaatin vastuualueella läntisessä Suomessa ja kokemukset myös järjestelyjen puolesta olivat hyviä.
- Alueen kaupungit ja kunnat ovat
poikkeuksetta olleet erittäin yhteistyökykyisiä ja halukkaita isännöimään tilaisuuksiamme. Se on ollut hienoa huomata. Tuntuu siltä, että tilaisuuksia
pidetään arvossaan myös ympäröivässä
yhteiskunnassamme, Nurminen lisää.

Sotilaskotisisaret virkistivät valayleisöä kahvi- ja munkkimyynnillä.
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Kashmirissa sotilastarkkailijana työskentelevä Atte Kaleva:

”Isis on uhka
myös Suomessa”
Kashmirissa sotilastarkkailijana
työskentelevä kapteeni evp. Atte
Kaleva sanoo kaipaavansa niin
Porin prikaatin hienoa henkeä
kuin edelleen Säkylässä töissä
olevia entisiä työkavereitaankin .

Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Atte Kalevan arkisto

Suomen johtaviin jihadismin eli uskonnon varjolla myös terroritekoihin
taipuvan radikaalin islamin tutkijoihin
lukeutuva Atte Kaleva varoittaa suomalaisia tuudittautumasta siihen uskoon, että Suomi olisi ikuisesti terrorismin ulkopuolinen saareke.
- Jihadismi ja Isis-järjestö ovat uhka
myös Suomessa. Emme varmasti ole
ykköskohde, mutta en todellakaan näe
mahdottomana sitä, että esimerkiksi
Syyriasta kotiin palaava radikalisoitunut taistelija voisi iskeä. Terrorismin
toteuttaminen omalla maalla on aina
helpompaa kuin isku jossain muualla,
Kaleva muistuttaa.
- En usko, että Isis kohdistaisi Suomeen
mitään iskua keskusjohtoisesti. Meidän

Sotilastarkkailijan työpaikka tuskin voisi enää tämän komeammassa
paikassa sijaita.
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on kuitenkin syytä suhtautua vakavasti
niin sanotusti kotoperäisiin terroristeihin. Jos joku kokee itsensä oikeasti syrjityksi, voivat seuraukset olla tuhoisat,
jatkaa Kaleva.
Paras keino mahdollisten terrori-iskujen ehkäisemiseksi on Kalevan mielestä ennakoiva toiminta muslimiyhteisöjen kautta.
- Terrorismin torjunnan pitää lähteä uskonnollisista johtajista. Kyllä he tietävät, ketkä yhteisön jäsenistä ovat vaaravyöhykkeessä.
- Suomen viranomaisten tekemä ehkäisevä tiedustelu on ammattimaista, mutta ikävä kyllä laki ei anna kaikkia mahdollisia aseita käyttöön, Kaleva kritisoi.

Puoli vuotta al-Qaidan vankina
Atte Kalevasta ja hänen vaimostaan
Leilasta tuli tahtomattaan valtakunnan
tason kuuluisuuksia, kun terroristijärjestö al-Qaida sieppasi heidät vuoden
2012 joulukuussa Jemenissä. Vankeuden ja epätietoisuuden aikaa kesti aina
seuraavan vuoden toukokuuhun asti.
- Olemme molemmat aika loogisia ja
rationaalisia ihmisiä ja pystyimme säilyttämään ne ominaisuudet koko vankeuden ajan. Pää pysyi molemmilla kasassa, Kaleva sanoo.
- Upseerin koulutuksesta oli varmasti hyötyä, vaikka ei tällaisia tilanteita
voikaan harjoitella. Siitä sen sijaan on

Kapteeni Atte Kaleva paikallisten ihmisten ympäröimänä. Suhteiden ylläpito
paikallisiin kuuluu oleellisena osana sotilastarkkailijan työhön.
varmasti apua, että on ollut ennenkin
stressaavissa tilanteissa, hän miettii.
Kalevat tekivät heti vankeutensa alussa
mahdollisimman kattavan tilanneanalyysin, mistä oli suuri apu selviytymistä
ajatellen.
- Pyrimme ottamaan asiat asioina ja tekemään eron kiistattomien ja toisaalta
kiistanalaisten faktojen välillä.

si tapahtua myös meillä, Kaleva kysyy.
Samalla hän sanoo luottavansa, että
Suomi saisi riittävät turvatakuut ainoastaan Naton täysjäsenenä.
- Turvallisuusuhka numero kaksi on islamilainen terrorismi. Isis järjestönä on
koko ajan heikentynyt, mutta sama väkivaltainen toimija on silti edelleen olemassa, hän muistuttaa.

Aito huoli Suomen turvallisuudesta

Tutkimustyö on nyt tauolla

Atte Kaleva sanoo, että heitä kohdeltiin
toukokuussa 2013 päättyneen vankeuden aikana olosuhteisiin nähden hyvin,
tarpeetonta väkivaltaa vangit eivät kohdanneet missään vaiheessa.
- Jemenin jälkeen tajusin, miten rajallinen ihmisen elämä voi olla. Se oli
yksi syy siihen, miksi lupauduin ehdokkaaksi viime eduskuntavaaleihin.
Vaalit taas pakottivat sanoutumaan irti
puolustusvoimain palveluksesta, koko
uransa Porin prikaatissa työskennellyt
Kaleva selvittää.
- Perimmäinen syy eduskuntavaaleihin
lähtemiselleni oli kuitenkin aito huoli
isänmaan turvallisuudesta, huoli siitä,
mihin Suomi on menossa, hän tarkentaa.
Suomen turvallisuusuhaksi numero
yksi Kaleva nimeää empimättä itäisen
naapurimme Venäjän.
- Miksi ihmeessä se, mikä tapahtui Georgiassa, Krimillä ja Ukrainassa ei voi-

Atte Kalevan oma kiinnostus jihadismiin syttyi ennen kuin mies lähti opiskelemaan sotatieteiden maisteriksi.
Elettiin syyskuuta vuonna 2001, kun
tuolloin vielä energiatekniikkaa Otaniemessä opiskellut turkulainen heräsi miljoonien muiden ihmisten tapaan
maailman pahuuteen.
- Muistan miettineeni, mikä saa aikaiseksi sen, että ihminen haluaa lähtökohtaisesti tuhota itsensä. Luin seuraavina viikkoina paljon aiheesta ja
Lähi-idän kulttuurista yleensäkin. Sitä
kautta aloin lähestyä muslimien kulttuuria.
Maanpuolustuskorkeakoulusta Kaleva
valmistui vuonna 2007 ja kaksi vuotta myöhemmin hän aloitti työn ohessa
opinnot Turun Yliopistossa.
- En ole niinkään kiinnostunut historiasta kuin nykytilasta. Aloin tutkia aihetta uskonnollisesta näkökulmasta.
Tajusin jo tutkimukseni alkuvaiheessa,
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että uskonnon ja politiikan erottaminen toisistaan on islamissa mahdoton
tehtävä. Se on läpikotaisin poliittinen
järjestelmä, vaikka mitä muuta väitettäisiin, Kaleva tiivistää.
- UNMOGIP-tehtävän vuoksi tutkimustyö on ollut tauolla. Tässä vaiheessa on
mahdotonta sanoa, koska voisin olla
valmis. Totuus on, että etsin vielä lopullista lähestysmiskulmaa siihen, miten väitöskirjani teen, hän paljastaa.

Vertaistukea työkavereilta
Kaleva palasi heti vankeusaikansa jälkeen eli kesällä 2013 töihin Porin prikaatiin, missä työkaverien antamalla
vertaistuella oli hänen mukaansa uskomattoman iso voima.
- Säkylässä on paljon Afganistanissa ja
muissa kovissa paikoissa olleita kavereita, eikä kukaan sortunut surkuttelemaan meidän kohtaloamme, Kaleva
kiittelee.
Atte Kaleva sanoo hymyssä suin, että
hänen piti erota vakinaisesta palveluksesta päästäkseen viimein rauhanturvaajaksi. Kaleva kertoo pistäneensä Porin prikaatissa työskennellessään
hakemuksen sisään useamman kerran,
mutta kerta toisensa jälkeen se hylättiin.
- Ilmoitin halukkuuteni myös vuosittaisissa kehityskeskusteluissa, mutta esimiehet sanoivat suoraan, että lähtö ei

tuja on ollut aika vähän siitä syystä,
että Intia ei raportoi niistä ollenkaan
UNMOGIP:lle. Toiseksi me olemme
kansainvälisen yhteisön silmät eli tarkkailemme tilannetta jo pitkään käytössä olleista tarkkailupisteistä. Kolmas
tehtävä on aluetiedustelu autolla ja
neljäs puolestaan yhteydenpito alueella toimiviin vähintään pataljoonatason
esikuntiin, Kaleva selvittää.
- Halusin juuri Kashmiriin, enkä ole tosiaankaan katunut. Kauniimpia maisemia ei voisi edes kuvitella, hän hehkuttaa.

Paljon hienoja muistoja
ja ystäviä

Perinteinen poseerauspotretti Intian rajalla
kahden intialaisen sotilaan kanssa

ole mahdollinen. Ilmeisesti minusta oli
tullut korvaamaton vaunukouluttajana,
Kaleva miettii.
Kashmirin
UNMOGIP-operaatiossa
työskentelee tällä hetkellä kaikkiaan
44 sotilastarkkailijaa, joista suomalaisia on kuusi. Kuusikosta reserviläisiä
on kolme ja vakinaisessa palveluksessa
olevia kaksi. Kaleva on porukan ainoa
evp-mies ja myös kansallinen vanhin.
- Palvelemme kaikki kenttäaseman
päällikön tehtävässä. Suomalaiset nou-

sevat sille tasolle yleensä aika nopeasti. Meillä on hyvä maine, eikä todellakaan turhaan. Suomalaisten koulutus
on hyvä, kielitaito jopa erinomainen ja
asennekin kohdallaan, linjaa Kaleva.
Sotilastarkkailijan työ jo vuonna 1949
käynnistetyssä operaatiossa on Atte
Kalevan mukaan hyvinkin perinteistä, käytännössä se pitää sisällään neljä
tehtävää.
- Ensimmäinen tehtävä on tulitaukorikkomusten tutkinta, mutta niitä jut16

Varusmieskoulutuksensa Atte Kaleva
sai Porin prikaatissa, mistä sittemmin
tuli myös hänen työpaikkansa. Vuosi
oli 1999, kun turkulainen nuorimies astui sisään prikaatin portista.
- Siinä vaiheessa en olisi voinut uskoa,
että silloisesta kapteeni Janne Varjosesta olisi vielä tuleva pitkäaikainen
esimieheni ja yksi läheisimmistä työtovereistani. Hänen lisäkseen jo alusta
lähtien jäivät hienoina miehinä ja taitavina kouluttajina mieleen ainakin Kimmo Strander, Kalle Leinonen ja Esa
Pohjolainen, Kaleva kertaa.
- Työkavereista kaipaan puolestaan eniten Hassin Teemua, Kulmasen Mattia, Hellstenin Topia, Lehtolan Mikaelia, Kaltiaisen Kaita, Huggin Akia
ja Mäkisen Juhaa, hän luettelee.
- Jo varusmiesaikana ymmärsin, miten
hieno henki Porin prikaatissa vallitsee
ja mielipide vain vahvistui, kun sitten
tulin sinne töihin. Siellä on persoonia,
myös todella poikkeuksellisia persoonia. Porin prikaatin henki antaa arvoa
myös mielipiteille.
Kaleva sai varusmiehenä tiedustelualan
koulutuksen. Itse hän sanoo hymyssä
suin olevansa koulutettu ”tossutiedustelun spesialisti.
- Minua viehätti erityisesti koulutuksen
fyysisyys. Me olimme olevinamme vähän parempia kuin muut, muistaa Kaleva.
Maanpuolustuskorkeakoulussa kadettialikersantiksi nousseella Kalevalla
ei omien sanojensa mukaan ollut vaikeuksia valita, kun hän lähti nuorena
luutnanttina hakemaan itselleen työpaikkaa.
- Alusta lähtien oli selvää, että palaan
Huovinrinteelle.

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

www.raseko.fi

www.akr.fi

Suojaa ja suorituskykyä
kaikissa olosuhteissa.
www.patria.fi
17

Kansainvälistä koulutusta Niinisalossa
Teksti: Roni Merivirta ja Timi Lähteenmäki
Kuvat: Roni Merivirta ja Sirpa Bani Naser

S

otilastarkkailijat, yhteysupseerit ja sotilasneuvonantajat ovat
hyvin tärkeä osa kansainvälistä
rauhanturvaamista. Sotilasasiantuntijan työ tehdään yleensä aseettomana ja tehtäviin valikoidaan sekä
reservinupseereita, että aktiivipalveluksessa olevia upseereita.
Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen (PVKVK) sotilasasiantuntijakurssin avulla nämä henkilöt saadaan
koulutettua tarkasti ja perusteellisesti.
PVKVK on järjestänyt kansainvälisiä
kursseja Niinisalossa jo vuodesta 1968.
Nykyisellään United Nations Military
Experts on Mission Course (UNMEM)
sotilasasiantuntijakurssin kolmiviikkoisesta kurssista ensimmäinen viikko pidetään Santahaminassa ja kaksi
jälkimmäistä Niinisalossa. Ensimmäisellä viikolla perehdytään sotilasasiantuntijan eri tehtävien teoriapuoleen ja

jälkimmäisillä viikoilla opittua teoriaa
harjaannutetaan sovelletuissa harjoituksissa, joiden aikana kouluttajat ovat
läsnä antamassa palautetta ja tukea. Jokaisen suorituksen jälkeen oppilaille
annetaan yksilöllinen palaute kouluttajan toimesta. Suorituksia voi tulla yksittäiselle oppilaalle päivän aikana jopa
useita. Kurssia pyritään päivittämään
jatkuvasti vastaamaan alati muuttuvia rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan vaatimuksia. Yksi osoitus tästä on kurssin loppupuolelle sijoittuva
yhteisharjoitus sisäministeriön alaisen
Kriisinhallintakeskuksen siviilikriisinhallintakurssin oppilaiden kanssa. UNMEM-Kurssi järjestetään yleensä kolme kertaa vuodessa ja seuraava kurssi
alkaakin jo 31. lokakuuta.
Niinisalon koulutusvaiheessa Porin prikaatilta saatava tuki on kurssille erittäin tärkeä, eikä kursseja voitaisi il-

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori
kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki (kuvassa vasemmalla takana) seuraamassa päivän harjoitusta.
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man sitä järjestääkään. Kurssin vaativat
harjoitukset tarvitsevat niihin sopivan
maaston, jonka Porin prikaati pystyy
tarjoamaan Niinisalon harjoitusalueillaan. Tämänkertainen kurssi (UNMEM
2/16) oli järjestyksessä jo 115. järjestetty kurssi. Osallistujia on vuosien varrella kertynyt yhteensä 4864, 106 maasta.
Tällä kertaa kurssille osallistui 34 oppilasta, jotka ovat saapuneet yhdestätoista eri maasta (Suomi, Tanska, Ruotsi,
Norja, Saksa, Nigeria, Sri Lanka, Namibia, Uganda, Sambia, Etelä-Korea).
Oppilaista kymmenen oli suomalaisia,
joista puolet reservinupseereita. Kurssin runkohenkilöstö koostuu PVKVK:n
henkilöstöstä sekä kotimaisista ja pohjoismaisista kouluttajista. Kaikki kurssin kouluttajat omaavat taustaa kansainvälisistä operaatioista, joten he
tietävät tarkkaan mitä tekevät ja mitä
tulevat tehtävät oppilailta vaativat.
- Kurssin Porin prikaatista saama tuki
on välttämätön. Ilman sitä kurssia ei
voitaisi Suomessa pitää, kommentoi
kurssin johtaja, kapteeni Harri Huttunen PVKVK:lta. Tukea kurssille antavat
myös Panssariprikaati, Utin Jääkärirykmentti ja Satakunnan lennosto.
Kurssin tarkoituksena on valmistaa
osallistuvat oppilasupseerit sotilastarkkailijoiden, yhteysupseerien ja sotilas-

neuvonantajien tehtäviin siten, että
he pystyvät työskentelemään kaikissa
tällä hetkellä käynnissä olevissa sekä
tulevissa YK:n operaatioissa. UNMEMkurssi toteutetaan Suomessa osana
pohjoismaista sotilasyhteistyötä (NORDEFCO).
Oppilaat olivat hyvin tyytyväisiä suoritettuun kurssiin ja kertoivat sen
valmistaneen heidät onnistuneesti
tuleviin tehtäviinsä niin sotilastarkkailijoina, yhteysupseereina kuin sotilasneuvonantajina ja monet aikovat suositella kurssia lämpimästi tovereilleen.
Kouluttajia ja muita osallistujia haastatellessa esiin nousi eri kansalaisuuksien yhteistyö yhtenä kurssin tärkeimpänä osana.
- Kurssi oli rakennettu hyvin. Tehtävät menivät suoraan asiaan ja oppilaat
oppivat toimimaan erilaisten ihmisten
kanssa, kertoi yksi kurssin NORDEFCO-kouluttajista, majuri Roy Arne Tranum, joka oli itsekin suorittanut kurssin vuonna 2008.
Vierailupäivänä UNMEM-kurssia kävivät seuraamassa mm. Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) rehtori,
kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki, Kadettikoulun johtaja, eversti Jukka Jokinen, Porin prikaatin Kriisinhallintakeskuksen johtaja, majuri Matti Kemppilä
sekä Kankaanpään kaupunginjohtaja
Mika Hatanpää.
Suomi on ollut rauhanturvatehtävissä mukana jo vuodesta 1956, jolloin
ensimmäiset suomalaiset lähetettiin
valvomaan Egyptin ja Israelin välistä
tulitaukoa osana Yhdistyneitten Kansakuntien (YK) United Nations Emergency Force (UNEF) -operaatiota. Tästä
tapahtumasta tulee kuluneeksi 60 vuotta 10.12.2016. Juhlavuoden kunniaksi
ollaan myös kuvaamassa uutta dokumenttia suomalaisesta rauhanturvaamisesta. Dokumentti julkaistaan 24.10.
Yhdistyneitten Kansakuntien päivänä,
joka on myös PVKVK:n vuosipäivä.

Tanskalais-nigerialaisen partio siirtyy harjoitukseen.

Aikaisemmin kurssin suorittanut majuri Roy Arne Tranum
(kuvassa keskellä) opastaa kahta oppilasta.

United Nations
Military Experts on
Mission Course
- Niinisalossa kursseja
vuodesta 1968
- Osallistujia kertynyt 4864
- YK sertifioitu

Porin prikaatin varusmiehet valmistautumassa UNMEM.kurssin tukitehtäviin kapteeni Ilari Köykän (kuvassa oikealla) johdolla.
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Viranomaisten yhteinen
suuronnettomuusharjoitus
Niinisalossa  
Teksti ja kuvat:Merja Hämäläinen

L

ounais-Suomen
aluehallintovirasto on määrännyt suuronnettomuusharjoitukset pidettäviksi
kuluvana vuonna kohteissa, jotka on
luokiteltu suuronnettomuusvaaraa aiheuttaviksi. Porin prikaatin Niinisalon
räjähdevarastoalue on yksi kohteista.
Harjoitus on viranomaisten yhteistoimintaharjoitus. Harjoitukseen osallistuivat Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Satakunnan Hätäkeskus,
Satakunnan pelastuslaitos, LounaisSuomen poliisi, Kankaanpään sairaankuljetus, Kankaanpään kaupunki, Tieliikennekeskus, Niinisalon kyläyhdistys,
Porin prikaati ja Räjähdekeskuksen Niinisalon toimipiste.
Harjoituksessa noudatettiin Satakunnan Pelastuslaitoksen laatimaa ulkoista pelastussuunnitelmaa sekä Porin prikaatin Niinisalon varastoalueen sisäistä
pelastussuunnitelmaa.

Hälytys!
Maanantaina 22.8. kello 9.02 kilahtavat hälytyskellot Räjähdekeskuksen

valvomossa Niinisalossa. Automaattinen paloilmoitin on havainnut savua
maapeitevarastosta, epäillään tulipaloa. Kohteessa on varastoituna räjähteitä, mutta onneksi paksun maapeitteen
alla. Pelkona on mahdollinen räjähdys.
Ajourat suljetaan, Räjähdekeskuksen
työntekijät suojautuvat sisäisen pelastussuunnitelman mukaisesti.
Pelastuslaitos saapuu paikalle ja ottaa
johdon käsiinsä.

Evakuointi
Lähialueen asukkaat evakuoidaan Kankaanpään liikuntakeskukseen perustettuun tilapäismajoitukseen. Tarvittaessa
on saatavana ensihoitoa, ystävällinen
auttajajoukko lohduttaa ja rauhoittaa.
Jollain on huoli verstaan päällejääneistä sähköistä, jollain kotieläimistä. Koiran voi ottaa matkaan, lemmikin eväät
toki pitää muistaa pakata mukaan kiireessäkin.
Asuinalue kierretään ja varmistetaan,
että kaikki ovat päässeet vaara-alueelta
pois.
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Tilannekeskus
Satakunnan Pelastuslaitoksen asiantuntijat, poliisi ja Niinisalon oma pelastusalan väki perustavat tilannekeskuksen Kankaanpään pelastuslaitoksen
tiloihin. Sieltä käsin johdetaan toimintaa ja hoidetaan tiedottaminen. Kokeneet ammattilaiset toimivat rauhallisesti ja luotettavasti.

Lehdistötilaisuus
Harjoituksen jälkeen pidettyyn lehdistötilaisuuteen Kankaanpään kaupungintalolle saapui harmittavan vähän
median edustajia, mutta tilaisuuden
järjestelyt saatiin kuitenkin harjoiteltua. Valmiusmestari Tiina Kielinen
esitti kattavan koosteen päivän tapahtumista.
- Harjoitus onnistui erittäin hyvin, totesi Porin prikaatin Niinisalon toimipisteen pelastusupseeri, yliluuntantti Jani-Petteri Vienola.

REC
CEX
16
Uumaja
Suomalainen suojeluryhmä valmistautumassa
vaarallisen alueen eristämiseen Uumajassa.

Kokoansa suurempi harjoitus

P

orin prikaatin henkilökuntaa ja
varusmiehiä osallistui Uumajassa
20.-29.9. järjestettyyn RECCEX16
- suojelu- ja raivaamisalan harjoitukseen. Säkylästä harjoitukseen osallistui
Suojelun erikoisosastoon koulutettavia kansainvälisen valmiusjoukon varusmiehiä sekä heidän kouluttajiaan.
Karjalan prikaatista oli harjoituksessa
mukana Raivaamisen erikoisosaston
henkilöstöä.
RECCEX16 oli tänä vuonna Ruotsin
puolustusvoimien järjestämä harjoitus,
jossa harjoituksen järjestäjätaho vaihtuu vuosittain. Harjoituksessa harjoitellaan kansainvälistä yhteistoimintaa
aselajeille tyypillisissä tehtävissä sekä
toimintaa kovien taisteluaineiden kanssa. Suomi on järjestänyt harjoituksen
edellisen kerran vuonna 2014.
- Yhteistyöstä Ruotsin kanssa meillä on
pitkät perinteet, eikä täälläkään ole ongelmia ollut. Etukäteen sovitut asiat on
tehty ja jos on ollut uusia asioita, niistäkin on sovittu. Ruotsalaisten kanssa
hommat onnistuvat, kertoo harjoituksen valmistelijana toiminut kapteeni
Kalle Nieminen.
Harjoituksen kokonaisvahvuus oli noin
200 sotilasta, joista suomalaisia oli mer-

kittävä noin 80 sotilaan osuus. Harjoitus ei tällä kertaa sisältänyt yksittäistä
suurempaa kehystä vaan se oli koottu
päivittäin vaihtuvista tehtävistä, joita joukot pääsivät suorittamaan kukin
vuorollaan. Kansainvälisen valmiusjoukon varusmiehet pääsivät kokeilemaan
taitojaan erittäin monipuolisissa ja vaativissa skenaarioissa. Tämä oli Niemisen mukaan tehokas tapaa toteuttaa
harjoitus näin pienelle joukolle.
- Harjoitustapahtumat oli suunniteltu
hyvin ja tehtävien haasteet oli rakennettu erittäin monipuolisiksi, Nieminen kertoo.
Porin prikaatin harjoitusjoukon pääosa oli viime tammikuussa Suomen
kansainvälisessä valmiusjoukossa palveluksensa aloittanut Suojelun erikoisosaston runko, joka oli harjoitushetkellä palvellut noin 9,5 kuukautta.
- Vaikkei tekninen osaaminen ollut varusmiehillä vielä välttämättä samalla
tasolla kuin vuosia samoja asioita harjoitelleilla ammattilaisilla, koulutustaustan huomioon ottaen heillä meni
erinomaisesti, Nieminen toteaa.
Suomi asettaa vuonna 2017 Naton nopean toiminnan joukkojen joukkopooliin (NRF) Suojelun erikoisosaston,
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Teksti: Markus Malila
Kuvat: Ruotsin puolustusvoimat

joka on kemiallisiin, biologisiin, radiologisiin ja ydinperäisiin säteilyuhkiin
varautumiseen (CBRN) liittyvä erikoisosasto. Erikoisosaston vahvuus on 55
henkilöä. Ensi vuonna RECCEX -harjoituksen järjestelyvastuu on vuorostaan
taas Suomessa. Järjestelyistä vastaa Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona.
- Ensi vuoden harjoituksen valmistelu alkaa Säkylässä vuoden vaihteessa.
Konseptoimme harjoituksen lähes kokonaan uudelleen ja tavoitteena on tehdä erittäin tiivis harjoituskokonaisuus.
Suomessa ja Säkylässä on erittäin hyvät
puitteet harjoituksen läpiviennille, Suojelun erikoisosaston johtaja, kapteeni
Juha Soutolahti kertoo.

Suojelutiedustelun kansainvälistä
yhteistyötä RECCEX16 -harjoituksessa.

Porin prikaati liikkuu

Teksti ja kivat: Merja Hämäläinen

P

orin prikaatin Niinisalon toimipisteen liikuntapäivät järjestettiin 20.-21.9. Kankaanpään liikuntakeskuksessa. Lapin Urheiluopiston
liikunta-alan opiskelijat toteuttivat
hauskan ja erilaisen tapahtuman noin
yhdeksällesadalle varusmiehelle kahden päivän aikana kapteeni Ilari
Köykän johtamina.
Ensimmäisenä päivänä ilotteluun
osallistui Satakunnan tykistörykmentti, toisena päivänä Pohjanmaan jääkäripataljoona ja VarsinaisSuomen huoltopataljoonan Niinisalossa
palveleva joukko.
Varusmiespalvelukseen kuuluu paljonkin liikkumista, mutta nyt tarkoituksena oli järjestää liikuntatapahtuma, joka
muistetaan vielä reservissäkin.
- Jos vaikka joku liikuntakipinä tarttuisi mukaan intin jälkeiseenkin elämään,
hymyili Köykkä.

Upea syysaamu aloitettiin yhteisellä
lämmittelyjumpalla. Ohjaajat näyttivät
mallia ja varusmiehet hyppelivät perässä. Tahdissa ei tarvinnut tällä kertaa
pysyä, vaan heti sai ottaa rennommin.
Siitä se sitten lähti, seitsemän erilaista
liikuntarastia odotti osallistujia.

Erilainen päivä
Tarjolla oli tosin paljon enemmänkin
kuin seitsemän lajia. Liikuntasali, nurmikenttä, pieni metsikkö, hiekkakentät - kaikkialle oli ideoitu toimintaa,
joissa joutui laittamaan itsensä likoon
ja miettimään toimintastrategioitakin.
Kaveria kannettiin välillä reppuselässä,
ensin juoksujalkaa, loppuvaiheessa vähän hitaammin.
Ja tosiaankin, Kankaanpään liikunta-

keskuksen ympäristössä vilisti satamäärin varusmiehiä sinisissä verkkareissaan. Posket punoittaen ja hikisinä,
mutta kaikilla näytti olevan oikeasti
hauskaa. Tehtäviä tehtiin ryhmissä tai
pareittain, huumori kukki ja ryhmähenki hehkui. Ketään ei jätetty sivuun,
vaan kaikki osallistuivat.
Varusmiehet saivat viettää hauskan päivän. Siinä ohessa, ihan
huomaamatta, tuli liikuntaa yllin
kyllin. Taisipa kaverihenkikin kehittyä entisestään, kun toimittiin normaaliarjesta poikkeavassa ympäristössä. Seuraavina aamuina tosin saattoivat
kropan lihakset muistuttaa olemassaolostaan. Tuota päivää muistellaan varmaan pitkään, hyvillä mielin, lihasten
kivistelyn helpotuttua.

Pesäpallomestaruusturnaus

S

otilasurheiluliiton ja Niinisalon
Varuskunnan Urheilijoiden järjestämä pesäpallomestaruusturnaus
pelattiin Niinisalon urheilukentällä tiistaina 6.9.2016.
Turnaukseen osallistui neljä joukkuetta: Luonetjärven henkilökunta Tik-

kakoskelta, Niinisalon henkilökunta,
Niinisalon varusmiehet sekä Tykistökoulun henkilökunta.
Tiukkojen ja jännittävien kamppailujen
jälkeen turnauksen voiton vei Niinisalon henkilökunta.
- Turnausjärjestelyt sujuivat mallik22

kaasti ja saimme nähdä päivän aikana
upeita syöksyjä, tiukkaa taistelua sekä
loppuun asti yrittämistä, totesi turnauksen johtaja kapteeni Juha Vartiamäki.
- Kaikilla joukkueilla tuntui olevan todella hyvä yhteishenki!

ja liikuttaa
H

uolto näytti iskukykynsä sotilaallisia taitoja mittaavassa Tapanin malja -kilpailussa!
Turun Pataljoonan 5. Jääkärikomppanian varapäällikkö, kapteeni Tapani
Kulmala, menehtyi vuonna 1997 helikopterionnettomuudessa Makedoniassa. Kapteeni
Kulmalan
vanhemmat
lahjoittivat
Säkylän
Varuskunnan Urheilijat ry:lle ja Porin
prikaatille ”Tapanin Maljan” kiertopalkinnoksi vaativaan varuskunnalliseen
kilpailuun, joka kuvaisi omalla tavallaan Tapanin monipuolista urheiluharrastusta.
Kilpailu järjestetään prikaatin liikuntapäivän yhteydessä sekä kevät- että
syyskaudella. Lajeina ovat marssisuunnistus, tehtävärastit, rynnäkkökivääriammunta, käsikranaatin heitto ja pi-

kataival. Kilpailun kokonaispituus on
noin 20 kilometriä ja sen tulisi kestää
4 - 6 tuntia.
Kilpailupartion vahvuus on 15 henkilöä.
Jokainen Porin prikaatin perusyksikkö
osallistuu kilpailuun vähintään yhdellä partiolla, johon kuuluu 1 - 4 kantahenkilökuntaan
kuuluvaa.
Tapanin maljasta kisattiin tänä
vuonna
16.8.
Yhdentoista joukkueen parhaaksi selvisi 2. huoltokomppania Niinisalosta,
toiseksi sijoittui 1. pioneerikomppania
Säkylästä.
Huollon miehet selvittivät marssin ja
tehtävärastit sukkelasti, mutta pioneerit kuroivat aikaa kiinni supernopealla
ammunnallaan. Kokonaisajoissa oli lopulta eroa vajaat yhdeksän minuuttia
voittajan ajan ollessa 5:45:15.

Tapanin malja
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Menestystä
suunnistuskilpailussa

S

uunnistuksen sotilas SM-kilpailussa Porin prikaatin B-sarjan
joukkue ylsi hopealle!
Maasotakoulu järjesti suunnistuksen
Sotilaiden Suomenmestaruuskilpailut
6. – 8.9.2016. Henkilökohtainen kilpailu järjestettiin Joutsenossa Katralammen alueella ja partiokilpailu Haminan
lähialueella. Samassa yhteydessä ratkottiin myös Päällystöliiton ja Aliupseeriliiton suunnistusmestaruudet.
Porin prikaatin hopeajoukkueessa kilpailivat kapteeni Jani Kauhajärvi, insinöörikapteeni Mikko Lamminpää,
yliluutnantti Tuomo Kuntola, yliluutnantti Mikko Niskanen.

”Puristus ratkaisee”

Timo Leppänen mursi
Kainuun kärjen
V
Teksti: Okko Ahokas
Kuvat: Markus Malila

aikka aseteknologia kehittyy, järjestelmät monimutkaistuvat ja
taistelukenttä siirtyy yhä enemmän tietokoneen ruudulle – on Suomenkin Puolustusvoimien järkkymättömänä kulmakivenä edelleen taistelija
rynnäkkökiväärinsä kanssa.
Rynnäkkökiväärillä kohteeseen vaikuttaminen ei ole lasten leikkiä, sillä täyden lippaan kanssa ase painaa lähes
viisi kiloa. Vankka pitää myös olla ote
asetta käsiteltäessä, koska jos piippu liikahtaa kriittisen millinkin ammuttaessa, se tietää useiden senttimetrien heittoa taulussa 150 metristä ammuttaessa.

Kirkkainta palkintoa
tavoittelemassa
Perinteikkäät ja jokavuotiset ammunnan sotilaiden SM-kilpailut järjestettiin
tänä vuonna Säkylässä 13.–15.9.2016.
Eri kilpailusarjoja oli useita, kuten mm.
urheilu- ja isopistooliammunta, haulikkoammunta, hirvikivääriammunta sekä
rynnäkkökiväärillä ammuttavat lajit.
Rynnäkkökiväärin 6+6+6 -laukauksen

kilpailun voitti vakaakätinen, tarkkasilmäinen ja rauhallisuutta huokuva Niinisalon 3. jääkärikomppanian alikersantti Timo Leppänen.
- Hyvältähän se voitto tuntuu, kertoi
Leppänen aina yhtä visaista kysymystä
”miltä nyt tuntuu” kysyttäessä .
Vaikka Leppänen nappasi sen kirkkaimman palkinnon, hän ei omien sanojensa mukaan ollut ennen asepalvelusta aseella ampunut. Tuloksesta sitä
ei kyllä uskoisi, koska kultaisen palkinnon havittelijoita saapui kisapaikoille
sankoin joukoin. Leppänen jätti mestaruusammunnalla taakseen seuraavat
seitsemän Kainuun prikaatin ampujaa.

Työ tehdään pitkälti
ennen suoritusta
Ammunnan sotilaiden SM kisojen RK
6+6+6 voitto tuli kultaisen palkinnon
saaneelle, hyväntuuliselle ja vilpittömältä vaikuttavalle Leppäselle hieman
yllätyksenä, sillä ammunnan sotilaiden
SM-kilpailuihin osallistui myös useita
ammunnan aktiiviharrastajia. Leppä-
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nen ei omannut aiempaa kilpa-ammuntakokemusta.
Kisapaineen alla parhaaseen tulokseensa yltänyt Leppänen oli kuitenkin saanut ammuntaan tarvittavaa ja tuloksia
parantavaa rutiinia useista kilpailuihin
valmistavista ammuntaharjoituksista
osana ampumavalmennettavien ryhmää. Lihasmuisti pelasi kisatilanteessa
mallikkaasti. Sääkin oli Leppäsen mukaan ammunnalle ihanteellinen. Leppästä ei omien sanojensa mukaan jännittänyt ennen kisatilannetta.
Tärkeimmiksi neuvoiksi uusille varusmiehille ja kokemattomille ampujoille
paremman ampumatuloksen saamiseksi Leppänen mainitsee rauhallisuuden,
jota ei voi liikaa alleviivata sekä ampuma-asennon, jolla on suuri merkitys
hyvän ampumatuloksen takaamiseksi
- Hyvä ampuja on rauhallinen ja sietää painetta. Onnistuneen laukauksen
ratkaisee sitten oikeanlainen puristus,
Leppänen arvioi.

Varusmiestoimikunnat
tiedottavat
Teksti: Kim Raita

Varusmiehen asialla
Varusmiestoimikunta on nimensä mukaisesti toimikunta, joka sekä koostuu
varusmiehistä että ajaa heidän etujaan.
Varusmiestoimikuntaa, eli tuttavallisemmin VMTK:ta johtaa Säkylässä aliupseerikurssin käynyt puheenjohtaja
ja Niinisalossa varapuheenjohtaja hallinnollisista syistä; tehtävien kuitenkin
ollessa käytännössä vastaavat. Hän saa
apua sekä käytännön asioissa että arvomerkkibingossakin Porin prikaatin esikunnassa työskenteleviltä upseereilta,
jotka tällä hetkellä ovat sotilasarvoiltaan majuri ja yliluutnantti. Puheenjohtajalla on myös suora esitysoikeus
prikaatin komentajalle. Jos siis haluat
edustaa Porin prikaatin varusmiehiä ja
olet mielestäsi hyvä organisoimaan, ota
yhteyttä Säkylässä sähköpostiin vmtksakyla.porpr@gmail.com, Niinisalossa sähköpostiin vmtkniinisalo.porpr@
gmail.com tai tule käymään!
Puheenjohtaja valitsee toimikautensa
alussa jokaisesta perusyksiköstä yksik-

köedustajan, jonka tehtävänä on toimia
äänitorvena yksiköiden ja VMTK:n välillä. Näiden tehtävien hausta tuleva puheenjohtaja kertoo lisää, mutta tämä on
mahdollisuus, jossa varusmiesaliupseeri pääsee vaikuttamaan varusmiesten
asioihin alkamatta kuitenkaan täysipäiväiseksi puheenjohtajaksi. Jos kiinnostuit tästä, ota yhteyttä heti johtajakauden alettua.
Nyt haettavan puheenjohtajan lisäksi
meillä työskentelee täyspäiväisesti –
ehkei kuitenkaan täyspäisesti – sihteeri
ja TOS-asiamies. Käytännössä sihteerin
toiminta on muun VMTK-toiminnan
ja puheenjohtajan avustamisen lisäksi luultavasti näkyvimmillään teille liikuntapassien kuntoisuus-lomien anomisen muodossa ja TOS-asiamies, eli
työ-, opinto- ja sosiaaliasiamies, lomakyydeissä ja puhelinvastaajana. Jo nimestään päätellen työ ei rajoitu vain
näihin, vaan TOS-asiamies toimii tiiviissä yhteistyössä muun muassa sosiaalikuraattorin kanssa. Näiden tehtä-

vien palvelusaika on 255 vuorokautta.
Haku tapahtuu aina peruskoulutuskauden lopulla, joten jos tiedät palvelukseen 1/17 saapuvista ystävistäsi jonkun
olevan tällainen asiakaspalveluhenkinen työnarkomaani, suosittele hänelle varusmiestoimikuntatyötä. VMTK:n
tiloissa työskentelee myös kaksi multimediavarusmiestä, multimediakoostaja, joka tässäkin lehdessä toimii tiedottajan, eli toimitussihteerin apulaisena
ja varusmiesgraafikko, joka on luonut
esimerkiksi tämän sivun grafiikat. Näiden tehtävien valinnat tapahtuvat samalla periaatteella kuin sihteerin ja
TOS-asiamiehen.
Vaikka tämä teksti olikin suunnattu
pääasiassa puheenjohtajaehdokkaille,
on ohessa vielä muuta ilmoitusluontoista asiaa VMTK:sta. Palauttamalla panttipullot VMTK:n pulloastioihin
tuet varusmiestoimikuntatyötä. Näillä
rahoilla kustannetaan kaikki VMTK:n
järjestämät tilaisuudet, vapaa-ajan toiminta ja ostetaan esimerkiksi pelit.
Käyttäydythän vastuullisesti toimistolla ja varaat lomakyydit ajoissa, niin autat meitä auttamaan teitä!
Varusmiesten liikuntakerhojen vetäjien haku on myös käynnissä. Lisätietoja
saa sihteeriltä, sähköpostilla tai puhelimella.

Puheenjohtajahaku on käynnissä. Viimeinen hakupäivä on 28.10. – hae nyt!
Varusmiesten liikuntakerhojen (VLK) ohjaajien haku on käynnissä. Hae nyt!

Varusmiesten liikuntakerhot Säkylässä

Varusmiesten liikuntakerhot Niinisalossa

ma klo 17.30 - salibandy
ti klo 17.30 - sulkapallo
ti klo 19.00 - koripallo
ke klo 17.30 - futsal
ke klo 18.30 - frisbeegolf
to klo 18.30 - salibandy

ma klo 18.15 - koripallo
ma klo 18.15 - uintikerho
ma klo 19.00 - salibandy
ti klo 18.15 - naistenkerho
ti klo 18.15 - jalkapallo
ti klo 19.15 - palloilu
ke klo 18.15 - salibandy
ke klo 18.15 - kamppailu
ke klo 19.00 - pesäpallo
to klo 18.15 - lentopallo
to klo 19.00 - jalkapallo

+ma-su klo 17.30 - 20.00 - vapaa kuntosali
+ma-ti, to klo 17.30 - 20.00 - vapaa uinti
+pe-su – vapaa palloilu
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Suomen kansainvälinen
valmiusjoukko on jo
varusmiehen iässä
Teksti: Markus Malila

S

uomen kansainvälinen valmiusjoukko sai alkunsa vuonna 1996,
kun silloinen Puolustusvoimain
komentaja kenraali Gustav Hägglund
antoi Porin prikaatiin Satakunnan jääkäripataljoonan komentajaksi tulleelle
everstiluutnantti Kalle Liesiselle tehtäväksi suunnitella ja käynnistää varusmieskoulutus, joka huomioisi kansainvälisten tehtävien erityispiirteet jo
koulutuksen aikana ja tuottaisi näin
suorituskykyisiä, kansainvälisiin tehtäviin valmiita sotilaita jo varusmieskoulutuksen aikana.
Alkuvuonna julkaistu Porin prikaatin
390-vuotishistoriateos kuvailee varsin
elävästi
valmiusjoukkokoulutuksen
käynnistämisen alkuvaiheita ja sitä,
kun koulutus lopulta käynnistyi ensimmäisten vapaaehtoisten osalta syksyllä
1996.
Epäilemättä koulutuksen alkuvaihe oli
enemmän innostuksen kuin niinkään
määrätietoisuuden sanelemaa. Prikaatissa käynnistettiin koulutusta, jollaista
Suomessa ei aiemmin oltu nähty ja monellakaan tuskin oli selvää visiota siitä,
millaisiin tehtäviin tai millaisin tarkoin
suorituskykyvaatimuksin joukkoa tulisi kouluttaa.
”Tulikasteensa” ensimmäisten vuosien
valmiusjoukkokoulutetut reserviläiset
saivat pitkälti Kosovossa 1990-luvun
lopulla ja 2000-luvun alussa. Operaatio

soveltui tähän erinomaisesti, sillä suomalaisten vahva panos KFOR -operaatioon tarjosi joukoille monentasoisia ja
monipuolisia tehtäviä.
Nykyisin valmiusjoukko toimii tärkeänä reserviläisrauhanturvaajien rekrytointipohjana. Puolustusvoimien, Porin
prikaatin ja suomalaisen kriisinhallinnan onneksi kansainvälisyys ja itsensä
haastaminen kiinnostavat nuoria edelleen, sillä valmiusjoukkoon hakeutuu
vuosittain reilusti enemmän nuoria,
kuin mitä koulutukseen voidaan ottaa.
Muutama vuosi sitten aloitettu yhteistyö Utin jääkärirykmentin kanssa sen
osalta, että laskuvarjojääkäreiden pääsykokeista karsiutuneet hakijat voivat
edelleen hakeutua valmiusjoukkokoulutukseen sekä rekrytointiin panostaminen erityisesti kutsuntavaiheessa,
ovat nostaneet valmiusjoukkoon hakeutuneiden määriä. Viime vuosina hakijamäärä on kivunnut parhaimmillaan
600–700 hakijan lukemiin, mikä mahdollistaa entistä tiukemman seulan valinnoissa. Naisia hakeutuneista on tavallisesti joitakin kymmeniä ja heitäkin
joukkoon valikoituu vaativista fyysisistä testeistä huolimatta.
Selvä valtaosa koulutuksen käyneistä
nuorista on palvellut rauhanturvaajina varusmiespalveluksen jälkeen, mikä
osaltaan kertoo siitä sitoutumisen tasosta, joka joukkoihin pystytään kou-
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lutuksen aikana luomaan sekä siitä,
että varusmiehet kokevat nousujohteisen koulutuksen mielekkääksi. Valmiusjoukon koulutus kehittyy jatkuvasti ja koulutukseen saadaan uusimmat
nyanssit sekä toimintatavat Porin prikaatin henkilöstön kiertäessä operaatioissa ja palatessa takaisin kouluttajatehtäviin. Omakohtainen kokemus tuo
kouluttajille uskottavuutta ja motivoi
varusmiehiä kouluttajan näkemysten
kuuntelemiseen.
Monelle nuorelle valmiusjoukkokoulutus ja sitä seurannut operaatiossa palveleminen ovat myös antaneet hyvän
taloudellisen pesämunan mm. opintojen aloittamiseen. Onpa usealle koulutuksen jälkeen herännyt laajempikin
kiinnostus turvallisuusalan, konfliktinhallinnan tai kansainvälisen politiikan
opiskeluun. Tästä kertyvästä osaamispääomasta hyötyy kiistämättä koko
suomalainen turvallisuuspolitiikka. Puhumattakaan siitä, että valmiusjoukot
ovat myös kotimaan puolustuksemme
ehdotonta eliittiä. Kyseessä on mitä selkein esimerkki kriisinhallintaoperaatioihin osallistumisen suorista hyödyistä
myös kotimaan puolustukselle.
20-vuotiaan Suomen kansainvälisen
valmiusjoukon taivalta juhlistetaan Porin prikaatissa marraskuun lopulla.

Reserviläisten kriisinhallintatehtävät
lisääntyvät

V

astauksena Ranskan marraskuussa 2015 esittämään
avunantopyyntöön
Suomi laajentaa osallistumistaan YK:n UNIFILoperaatiossa Libanonissa
noin 160 sotilaalla ajalla
1.4.2017–31.8.2018. Suomi
vapauttaa ranskalaisjoukkoja operaation reservipataljoonasta
korvaamalla
ranskalaisen komppanian.
Porin prikaati käynnistää
reserviläisten rekrytoinnin
vaadittuihin tehtäviin lokakuun 2016
aikana. Kriisinhallintatehtäviin haetaan
nyt erityisesti jalkaväen, panssarintorjunnan (mm. NLAW- ja panssarintorjuntaohjus 2000 -järjestelmät) ja kranaatinheittimistön peruskoulutuksen
saaneita reserviläisiä. Tehtäviin hakeutuminen ei edellytä Suomen kansain-

Suomalasia rauhanturvaajia järjestäytyneenä Puolustusvoimain lippujuhlapäivän
paraatiin vuonna 2014
Libanonissa.

välisessä valmiusjoukossa suoritettua
varusmiespalvelusta vaan reserviläisille
riittää hakeutumiseen hyvin suoritettu
varusmiespalvelus ja muiden kelpoisuusehtojen täyttäminen.
- Mainitun komppanian rekrytoinnin ohella meillä on jatkuvasti avoinna
paikkoja eri alojen ammattilaisille, ku-

ten juuri nyt esimerkiksi
kurdin- ja arabiankielen
tulkeille sekä lääkintähenkilöstölle, Porin prikaatin rekrytointisektorin johtaja, luutnantti Pasi Kaunisharju kertoo.
Lisätiedot hakeutumisesta, pääsyvaatimuksista ja tehtäviin liittyviä osaamistarpeita on kerrottu Puolustusvoimien
verkkosivuilla osoitteessa www.rauhanturvaajaksi.fi.

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

Protolab Oy, Sinikalliontie 12, 02630 Espoo, Finland
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VIHERHIUKKASET
VIHERHIUKKASET 4/2015
3/2016
Teksti ja kuva:
Seijawww.sotku.fi
Heiska

Teksti ja kuva: Seija Heiska

K

esä tuli. Kesä meni. Kummallista
on se, että tämä kesä vilahti ohi
kaikkien mielestä todella nopeasti. Onkohan kasvihuoneilmiö ja ilmaston lämpeneminen vaikuttanut siihenkin?
Aluksi täytyy hiukan korjata edellisen
Viherhiukkaset-palstan tietoja. Okrassa
ei sitten työvoimateknisistä syistä paistettu kenttäleipomossa munkkeja. Eikä
kesäretkellä poikettu Ruskolla Loviisan
Aitassa. Aikataulumme ja liikkeen aukioloajat eivät sopineetkaan yhteen.

Okra
Okrassa myytiin sotilaskodin leipomossa paistettuja munkkeja kahdesta
myyntiautosta. Kauppa kävi ja jonot
molemmille myyntipisteille olivat jatkuvat. Asiakkaat olivat hyväntuulisia ja
tyytyväisiä. Itse olin infopisteeltä tauottamassa autoissa ja kokemus oli kieltämättä hauska. Varsinkin, kun olin
sisarista se, joka osasi kaataa kahvin
kuppiin ja pussittaa munkin. Se toinen
sisar osasi laskea ja rahastaa. Vanhan
vitsin mukaisesti otimme työnjakoon
mallia poliisilta. Infopisteellämme ei ollut suurta ryntäystä varsinaisen infon
takia. Myynnissä olleet tuotteet kenkälankista avaimenperiin kiinnostivat
mukavasti. Moni osti näyttelymuistonsa meidän teltastamme. Kiitoksia mukana olleille sisarille! Nyt työvuorot oli
jaettu siten, ettei ylipitkiä työrupeamia
tullut ja näyttelyynkin ehti tutustua.

Poikkeusolokoulutusta
Syyskuun alussa teimme yhdessä Niinisalon ja Porin sisarten kanssa piknik-risteilyn, jonka menomatka oli varattu koulutukselle. Vihreä pukukoodi
jota löytyi laidasta laitaan, sai taas
myönteistä palautetta muun risteilyväen joukossa. Vihreät herättivät jopa
ruotsalaisten mielenkiinnon. Ei risteily ollut pelkkää näytteillä oloa. Kouluttajina toimivat Anja Rehula Lahden sotilaskotiyhdistyksestä ja meidän
oman yhdistyksemme Susanna Vuorinen. Anjan aiheena oli Sotilaskotiliiton
poikkeusolosuunnitelma ja Susanna

kertoi Satakunnan alueen vastaavasta
suunnitelmasta. Saimme kertauksen
poikkeusoloissa toimimisesta ja päivityksen siitä, missä mennään käytännön tasolla. Jo pidetyistä harjoituksista
kuultiin kokemuksia ja päätä vaivattiin
miettimällä saatuun tehtävään oikeita
vastauksia. Luulen, että monikin mietti
omaa sijoittumistaan mahdollisen poikkeusolon aikana. Olenko kiinnostunut
leipomosta, kanttiinista, varastosta vai
toimistosta? Loppukeskustelussa heräsi idea, että seuraavassa koulutuksessa siirryttäisiin teoriasta käytäntöön.
Paluumatkalla nautittiin buffetpöydän
antimista, myymälän valikoimista sekä
verkostoitumisesta eri yhdistysten välillä.
Yhdistyksen iskuryhmä, poikkeusolotoimija sekin, on päässyt näyttämään
taitonsa ja kyntensä tositoimissa. Sotilaskodin toiminnot pyörivät henkilökunnan poissa ollessa hienosti ja ryhmä
sai kiitosta. Vaikka kiirettä oli pitänyt,
palvelu oli pelannut ja koti odotti moitteettomassa kunnossa henkilökunnan
palatessa töihin. Hienoa toimintaa ja
iskuryhmäläisille oli varmasti palkitsevaa päästä kokeilemaan opittuja asioita
itsenäisesti.

Kulttuuria
Lokakuun alussa järjestettävät Turun
Kirjamessut saavat taas vieraakseen
vihreät sisaret. Messujen teemana ovat
Saksa ja Satakunta. Luvassa on paljon
erilaista ohjelmaa, esiintyjiä ja näytteilleasettajia. Samaan aikaan järjestettävät Turun Ruoka- ja Viinimessut täydentävät messukokemusta.
Joulukuussa tehdään pikkujoulujen
merkeissä teatterimatka Poriin. Näytös
on Carola -sydämeni jäi soimaan. Näytökseen varattiin 30 lippua, jotka menivät heti, eikä lisälippuja valitettavasti ollut enää saatavilla. Yhdistys tarjoaa
Jäsenistön vuoden kunniaksi sisarille
teatterilipun ja matkan.

Syyskokous
Torstaina 24.11.2016 pidetään Säkylän
Sotilaskoti ry:n syyskokous sotilasko28

din kerhohuoneessa alkaen kello 18.00.
Kahvit juodaan ennen kokouksen alkua. Tervetuloa kokoukseen, jonka
esityslistalla on toimintasuunnitelma
vuodelle 2017, jäsenmaksut vuodelle
2017, puheenjohtajan ja johtokunnan
jäsenten valinta erovuoroisten tilalle,
tilintarkastajien valinta sekä edustajien valinta Sotilaskotiliiton kokouksiin.
Paljon valintoja, mutta mitään maratonkokousta ei ole luvassa. Kaikki kynnelle kykenevät mukaan!
Muuten loppuvuosi etenee tuttua tahtia. Päivystysvuorot pyörivät listojen
mukaisesti ja asiakkaita palvellaan iloisella mielellä. Joulun hiljaisena aikana
on voimassa supistetut aukioloajat kuten parina aiempanakin vuonna. Jouluaattona ja joulupäivänä koti on suljettu. Seuraavan vuoden ohjelmasta ei
ole vielä mitään tietoa. Johtokunnan
suunnittelukokous on vasta lokakuun
alkupuolella ja silloin valmistellaan niin
toimintasuunnitelma kuin budjettikin.
Varmaa on se, että kuukausittaisiin sisartapahtumiin keksitään jotain kivaa.
Joko perinteistä, tai ihan uutta. Muistattehan, että ideoita ja vinkkejä tapahtumista tai retkikohteista otetaan mielellään vastaan ympäri vuoden. Uusia
sisariakin otetaan vastaan ympäri vuoden. Joten vinkatkaa ihmeessä tutuille
ja tutuntutuille hiukan erilaisesta, hyvin palkitsevasta ja joustavasta harrastuksesta.
Nähdään sotkussa!

S

isaret suuntasivat tämän kesän
retkellään kohti Naantalia. Retki
oli loppuunmyyty ja täysi linja-autollinen starttasi Huovinrinteeltä kohti
presidentin puutarhaa. Naantalin keskustasta poimimme kyytiin Naantalin
Matkailun oppaan, sen verran oli vielä
autossa tilaa.

NAANTALIN
AURINGOSSA
Teksti ja kuva: Seija Heiska

Kultaranta
Kultaranta sijaitsee Luonnonmaan saaressa, tilan pinta-ala on 54 hehtaaria.
Liikemies Alfred Kordelin osti tilan
pakkohuutokaupasta vuonna 1906.
Hän rakennutti Kultarantaan graniittilinnan kesäasunnokseen 1914-1916.
Linnan suunnitteli arkkitehti Lars
Sonck. Kordelin ehti viettää linnassaan
vain yhden kesän, sillä syksyllä 1917,
syntymäpäivänään, hänet ammuttiin
Mommilan kahakassa. 1922 Kultaranta
siirtyi valtion omistukseen Turun Suomalaiselta Yliopistoseuralta ja silloinen
eduskunta päätti sen käytöstä tasavallan presidentin kesäasuntona.
Kultarannan puutarha koostuu erilaisista kokonaisuuksista: metsäpuisto,
muotopuutarha ja hyötypuutarha. Puutarhan suunnittelivat vuosina 19141915 kaupunginpuutarhuri Svante
Olsson ja hänen poikansa Paul Olsson. Metsäpuutarha on alueista vanhin ja se ympäröi graniittilinnaa. Metsäpuutarha on lähes luonnontilassa
olevaa saaristolaismaisemaa. Metsä on
vain siistitty ja tehty muutamia hiekkapolkuja. 16 hehtaarin muotopuutarha
on alueista tunnetuin. Se on rakennettu 1900-luvun alun ihanteiden mukaisesti arkkitehtonisesti symmetriseksi
kokonaistaideteokseksi. Se jakautuu
eri osiin: ruusutarhaan, punatarhaan,
sinitarhaan. Muotopuutarhasta löytyy
pergola, huvimajoja, vesialtaita ja kuusiaitojen reunustamia ”diplomaattikäytäviä”. Puutarhassa oli näytteillä Alfred
Kordelinin säätiön ja Tasavallan Presidentin kanslian järjestämän taidenäyttelyn teoksia. Taidenäyttelyt vaihtuvat
vuosittain.
Hyötypuutarhasta ja kasvihuoneista
saadaan presidentin talouden tarpeisiin marjoja, hedelmiä, vihanneksia
ja kukkia ympäri vuoden. Lähes kaikki itsenäisyyspäivän vastaanoton kukka-asetelmien kukat ovat Kultarannan
puutarhasta peräisin.
Me teimme oppaan kanssa kävelykierroksen muotopuutarhassa. Ihailimme
kuvista ja uutisista tuttuja näkymiä.
Kaunista, muuta ei voi sanoa! Puutarha vaatii kyllä jonkin verran työ-

tä. Retkipäivänämme lauantaina työssä ahkeroivat 24/7 työntekijät, kaksi
robottiruohonleikkuria, jotka pitävät
nurmikkoalueet siisteinä. Metsäpuutarhaan emme päässeet, emmekä lähellekään graniittilinnaa. Siitä olivat turvamääräykset muuttuneet viime kesänä:
ei turisteja pihaan. Presidenttipari oli
paikalla, sen paljasti tangossa liehuva
lippu. Heistä emme nähneet vilaustakaan. Edes Lennu-koirasta ei näkynyt
hännäntupsuakaan!

Rymättylä
Kierroksen jälkeen matka jatkui syvemmälle saaristoon. Tai pidemmälle
Naantaliin. Ajoimme Rymättylään ja
lounaalle Ravintola Pohjakulmaan. Ravintola on Rymättylän Poikon kylän
vuonna 1904 rakennettu kyläkoulu ja
se on toiminut ravintolana vuodesta
1980 lähtien. Kaikki tarjottavat valmistetaan omassa keittiössä perinteisten
reseptien mukaan. Raaka-aineet ovat
lähiseudulta, eikä eineksiä käytetä. Itse
ja paikanpäällä valmistuksen maistoi
ruuassa. Todella maukasta ja aidon makuista. Ryhmämme antoi ravintolalle
ison peukun! Suosittelemme tutustumaan paikkaan ja poikkeamaan nauttimaan herkuista, mikäli matkan suunta
vie Rymättylään. Tämä ei ole mikään
ketjuravintola.

Kävelykierros Naantalissa
Vatsat ja mielet tyytyväisyyttä kehräten palasimme takaisin Naantalin keskustaan. Pieni jaloittelu ruuan päälle tekee hyvää. Oppaamme johdolla
aloitimme kävelykierroksen Naantalin
vanhassa kaupungissa. Ensimmäiseksi saimme tietoa Naantalin vanhasta
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kirkosta. Kirkko on keskiaikainen harmaakivikirkko, jonka tarkka rakentamisaika ei ole tiedossa. On kuitenkin
päätelty, että se on rakennettu ennen
vuotta 1500. Se oli alun perin Naantalin
Birgittalaisluostarin kirkko. Luostarin
aikana nunnien asuintilat olivat kirkon
pohjoispuolella, munkkien eteläpuolella. Kirkon kolmilaivainen kirkkosali oli jaettu rautaisella aidalla kolmeen
osaan: pohjoislaiva oli varattu nunnille, etelälaiva munkeille ja keskilaiva
kaupunkilaisille. Kirkossa on yhä jäljellä luostariaikaista esineistöä. Emme
päässeet tutustumaan kirkkoon sisäpuolelta, sillä kesälauantaisin kirkossa
on useita vihkimisiä. Niin oli nytkin ja
morsiamia kaasoineen suorastaan vilisi
kirkon ympäristössä.
Me jatkoimme kävelykierrostamme
kirkonmäeltä alas rantaan. Ohitimme
lapsiperheiden suosikkikohteen Muumimaailman sisäänkäynnin ja ihailimme Kultarannan graniittilinnan tornia,
jota aiemmin ihailimme hiukan lähempää. Merimaisemia, veneitä, rantaravintoloita ja rannan taloja ihaillen teimme
rannassa kierroksen, jonka päätteeksi
joimme rantaravintolassa kahvit.
Se kuuluisa Naantalin aurinko osallistui
retkipäiväämme, kuinkas muutenkaan.
Tiesittekös muuten, että Naantalin
kylpylätoiminta sai alkunsa Viluluodon lähteen parantavasta vedestä. Sen
sanottiin parantavan yhtä sun toista
vaivaa päänsärystä aina luulotautiin,
röhkään ja horkkaan. Varsinaisia tehotippoja. Entä mikä oli 1600-luvulla
Naantalin tärkein vientituote? Tietysti pellavaiset sukat, joiden kutominen
opittiin nunnilta ja joita parhaimpina
vuosina kudottiin 25 000 paria. Ei mennyt hukkaan tämäkään reissu, maailmalla oppii kaikenlaista.

Killan jäsenmäärä
hurjassa nousussa

K

iltamme jäsenmäärä näyttää jatkavan aina vaan huikeata nousuaan, sillä vuoden 2010 reilusta
1 000 jäsenen määrästä on noustu jo
aika lähelle puoltatoistatuhatta henkeä. Päivän jäsenluku on hieman päälle
1 450 kiltasiskon ja -veljen.
Erityinen hyppäys sattui Oripään lentokentällä pidetyssä OKRA-näyttelyssä,
jossa uusia jäseniä kertyi peräti 81. Se
on kiltamme kohdalla suurin ”kertarysäys” . Näyttely kesti neljä päivää ja
näyttelyyn tutustui yli 84 000 kävijää,
joten kasvupotentiaaliakin oli melkoisesti tarjolla. Jäsenhankinta ei ole silti
helppo laji. Kilta oli näyttelyssä esillä
Säkylän sotilaskodin ja prikaatin kanssa samalla tontilla.
Vuosien varrella kiltamme esittelyyn ja
jäsenhankintaan perehtyneet loimaalaiset kiltaveljet Seppo Yli-Nissilä ja
Markku Nummijoki vastasivat mittavasta työstä apunaan kiltatuotteita myynyt trion kolmas jäsen Tauno
Rohkimainen.
- Kyllä siellä kiirettä piti. Ruokailussakin täytyi piipahtaa pikapikaa, Yli-Nissilä muistelee.

Messuilla oli mukana killan alueosastoista myös Loimaan seutukunnan vääpelikerho, jonka jäsenistä monella on
järjestysmieskortti. He toimivat monen
muun järjestön kanssa järjestyksenvalvontatehtävissä. Niinpä OKRAssakin
alueosastosta oli paljon henkilöitä järjestysmiestehtävissä. Niin tämän kuin
monen muunkin tapahtuman ”hommista” alueosasto hankkii kivasti tuloja.

Pääkaupunkiseudun alueo

Teksti: Kari Nummila

Markku Nummijoki (vas) Tauno Rohkimainen ja Seppo Yli-Nissilä pitivät killan lippua ylhäällä OKRA-messuilla.Niin
kilta, Porilainen -lehti ja prikaatin uusi
historiankirja olivat muun ohella esillä.
Heikki Ylisippola Mynämäeltä on uunituore killan jäsen.
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Porin prikaatin varusmiehet vastailivat messuvieraiden kysymyksiin OKRA-näyttelyssä.
Varusteet ja EKOAIMS-laserammunta olivat nuorimpien suosiossa.

Veteraanien perintö esillä kutsunnoissa

P

orin prikaatin johtamat aluetoimistot Pohjanmaalla ja Lounais-Suomessa ovat syksyn aikana esitelleet kutsuntatilaisuuksissa Puolustusvoimien tarjoamien palvelusmahdollisuuksien ohella
myös veteraanien ansioita.
Veteraanit ovat perinteisesti tuoneet kutsuntatilaisuuksiin oman tervehdyksensä kutsuntoihin osallistuvalle ikäluokalle. Tänä syksynä veteraanien
henkilökohtaisen tervehdyksen lisäksi jokaisessa
kutsuntatilaisuudessa on esitetty Puolustusvoimien
taistelukameraryhmän tuottama video ”Veteraanien
perintö - Arvet efter veteranerna”, Videon kuvituskuvana on käytetty TK-miesten kuvaamia sodanaikaisia
arkistofilmejä, joista osa on ennen näkemätöntä dokumentaatiota sotavuosilta. Videosta on tehty versiot
suomeksi ja ruotsiksi.
Taistelukameraosasto haastatteli sotiemme veteraaneja vuoden 2016 aikana ja veteraanien haastatteluja julkaistaan jatkossa Puolustusvoimien YouTube-kanavalla. Myös kutsunnoissa esitettävä video on
nähtävissä Puolustusvoimien Youtube -kanavalla ja
sitä on tähän mennessä katsottu videopalvelussa jo
yli 40 000 kertaa.

Puolustusvoimien taistelukameraryhmä on koonnut videolle
aiemmin julkaisematonta materiaalia sotavuosilta.
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PstK:n 2/65 ryhmyrien
asevelihenkeä 50-vuotta

P

aljon puhuva on sotaveteraaniveljien usein käyttämä slogan
”kovissa taistelukentän kokemuksissa syntynyt asevelihenki ei milloinkaan katoa”. Pitää paikkansa!
Mutta vankka voi olla vielä 50 vuoden
takaa sotaa käymättömien ryhmyrienkin yhteenkuuluvuuden tunne eli varusmiesaikana syntynyt asevelihenki.
Tämän todistaa Porin prikaatin 1. pataljoonan Panssaritorjuntakomppanian
ryhmyrien saapumiserän 2/1965 toiminta; joukko kokoontui ensi kerran
Turun kasarmin Tuomaanpuiston Porilaispatsaalle kukkienlaskuun ja sitten yhteiselle aterialle entiseen sotilaskotiin 10.5. 2006, kun oli kulunut 40
vuotta siviiliinpääsystä. Yhteiselo jatkui saunoineen ja muisteloineen.
Mukana oli silloin 11 ryhmyriä 16:sta
sekä joukon kouluttaja Veijo ”Syöksy”
Koskinen ja allekirjoittanut Porilaisen
toimittajana. Ulkomaillemuutto tai jokin force majeure -syy oli muilla esteenä.
Kotiutumisen 50-vuotispäivääkin vietettiin toukokuussa ihan tasalukemissa

Porilaispatsaalla, Turun upseerikerholla
ja lopuksi jatkopaikan ”alkuillanistujaisissa”. Mukana oli parisenkymmentä
miestä, ryhmyrien ohella aseveli ja ”yhteysupseeri” Arto Arvonen sekä pari
joukon reserviupseeria ja yksi kadettiupseerikin sekä tietysti PstK:n kouluttaja ”Syöksy” Koskinen ja Aukin ajan
kouluttaja Seppo Kompuinen.
Homman ”primus motor” on ollut kaupunkineuvos Timo Honkala, joka oli
tallentanut kaverien osoitteet sotaväen
pikkuvihkoon. Timpan ajatus porukan
kasaamisesta syntyi, kun hän jäi eläkkeelle v. 2004. Viime vuosina on oltu
koolla jopa 2 – 3 kertaa vuodessa; milloin Virttaankankaalla hiihtoleirillä tai
Raasissa ”sotaharjoituksissa”, Huovinrinteellä ampumassa etc. Vuosittain
kokoonnutaan myös killan vuosikoukseen ja -juhlaan.
PstK 2/65:n historiaa on paljon dokumentoitu kirjallisestikin, sillä viime
vuonna ilmestyi Honkalan kirjoittama teos ”Armeijan harmaissa Turussa
ja Säkylässä: Muisteluita armeija-ajalta
PorPr Pstk-Ryhmyrinä vv. 1965-1966”.
Kirjassa on kuvadokumentteina 19
otosta.
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Teksti: Kari Nummila

Kirja on kiintoisaa luettavaa kenelle tahansa Porilaisille ja muillekin Porin rykementinkin ajalta, kun tapetille tulevat mm. seuraavat Porilaiset : eversti,
professori Vilho Tervasmäki, ex-kansanedustaja, Sotaveteraaniliiton taannoinen pj. Gunnar Laatio ja Timon isä,
professori ja res. majuri Niilo Honkala.
Hän on yksi niistä harvoista, jotka reserviläisenä nousivat Jatkosodassa pataljoonankomentajaksi.
-Tapaamisemme jatkuvat ”Porilaisessa reserviläishengessä”. Ylläpidämme osaltamme maanpuolustushenkeä,
Timo sanoo.
Mitä me muut edelläolevasta voisimme
oppia? Ehkä mekin voisimme yrittää
samaa eli kaivaa lähimpiä armeijakavereitamme esiin ja istua joskus samaan
pöytään!

Kari Suvanto, Heikki Vihersalo,
Kari Naukkarinen, Tapio Tuominen, Raikko Rostedt, Risto Alho
ja Timo Honkala tarkastelivat
tuttuja taisteluvälineitä Porilaismuseossa v. 2009.

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

MEILTÄ SAAT S-ETUKORTILLA BONUSTA

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

Maksuton sovellus ensimmäisenä OP:n asiakkaille.

OSUUSKAUPPA KEULAN ALUEELLA BONUSTA MYÖS MEILTÄ

Download from

Windows Store

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

HESBURGERIT:PRISMAN RAVINTOLAMAAILMA, ABC KORTELA JA ABC LAITILA

S-Pankissa peruspankkipalvelut
– käyttötili, verkkopankki
ja S-Etukortti Visa – ovat
asiakasomistajille maksuttomia.

Pankki- ja
vakuutuspalvelut
yhdessä.
op.fi/keskita

Liity Killan
jäseneksi!
HUITTISTEN KAUPUNKI

Se käy helposti osoitteessa:
www.porinprikaatinkilta.fi/
JÄSENYYS/Jäsenhakemus

www.huittinen.fi

Porin prikaatin kilta ry.
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RAUTIA - K-MAATALOUS SALO

www.rautia.fi • www.k-maatalous.fi

R

SATAKUNNAN LIIKENNE

20160101_Porilainen_88x30mm_Vallox.indd 1

LAITILAN
KAUPUNKI

9.12.2015 15:49:19
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Kotiudu
tupaan
Turussa.

Turussa odottavat kohtuuhintaiset asunnot,
kauniit naiset, Aurajoen
ravintolalaivat, Suomen
parhaat festarit, huikeat
opiskelumahdollisuudet
ja monipuoliset työmarkkinat. Tervetuloa
kotiin kun ohi on!
Turku – Urbaani legenda
jo vuodesta 1229.
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SILIKONITUOTTEET
• MUOTONAUHAT • SILIKONILETKUT • MUOTTITUOTTEET • NESTESILIKONITUOTTEET (SLR)

HEXAMER OY

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

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

M100, Y65
Mainos_Porilainen_1-4-2012.indd 1

30.1.2012 11:48:43

C76, Y91

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

LATAA SOVELLUS
JA KIRJAUDU
MINKÄ TAHANSA
PANKIN
TUNNUKSILLA.

SUOMEN
ETUISIN LUURI

YLPEÄ
ASUKKAISTAAN

S-mobiili tuo puhelimeesi
S-ryhmän edut, Bonus-tiedot, S-Pankin
raha-asiat ja ostoksiesi takuukuitit.

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

Lataa maksuton sovellus
s-mobiili.fi.

www.poytya.fi
Omistajan käyntikortti

www.eepee.fi
facebook.com/eepee.fi
twitter.com/Eepee_Ok




   
   

www.okperinta.fi

  


Parasta palvelua elämän
eri vaiheisiin

Erityisosaamista sotilaslakiasioissa.

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

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

www.poppankki.fi/koski
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Voit hoitaa rekisteröinnin myös puhelimitse numerossa
0800 123 222* tai lähimmässä LähiTapiolan toimistossa
(kts. lähin toimistosi lahitapiola.ﬁ).
*ma-pe klo 8.00-18.00, puhelu on maksuton.

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola alueyhtiöt, LähiTapiola
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.
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Nordea Pankki Suomi Oyj

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

Meille voit soittaa koska tahansa.

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

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

Sanna Keskitalo
toimittaja

Teemme sen mahdolliseksi

0200 3000
nordea.fi

IKKUNAT, OVET, KALUSTEET

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

T OY

Lähijournalismia

KOTIMAISTA LAATUA

KOKEMÄEN KAUPUNKI
www.kokemaki.fi

juttu tääl onnistuu

Meillä ei tarvitse jäpittää - lepo vaan!

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

HUOMISEN MITTAINEN
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Tervetuloa Säkylän Sotilaskotiin!

40

