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Mielipiteet yleisestä asevel-
vollisuudesta ja sen tar-
peellisuudesta ovat vä-

rittäneet julkista keskustelu viime 
aikoina. Puolustusministeriön puo-
lustuspoliittisen osaston ylijohtaja 
Pauli Järvenpää pohdiskelee aihetta 
artikkelissaan toisaalla tässä lehdessä 
(s .4). Lehden tämänkertainen kolum-
nisti, loimaalainen toimittaja Kari 
Nummila kertoo puolestaan omista 
näkemyksistään sivulla  8. Kysyim-
me myös muutamilta palveluksessa 
olevilta varusmiehiltä, miten he suh-
tautuvat yleiseen asevelvollisuuteen ja sen tarpeellisuuteen. 
Toivottavasti keskustelu aiheen tiimoilta jatkuu. Porilainen-
lehti julkaisee mielellään myös aiheeseen liittyviä lukijoiden 
mielipiteitä. 

Euroopan unionin nopean toiminnan joukkojen toimeenpa-
no, Libanonin kriisinhallintajoukon perustaminen, varustami-
nen ja koulutus, käynnissä olevien rauhanturvaoperaatioiden 
vaihtohenkilöstön kouluttaminen sekä vapaaehtoisille varus-
miehille annettava kriisinhallintakoulutus ovat viikoittain esil-
lä julkisuudessa. Pelkästään joukkoviestimiä seuraavat saatta-
vat hyvinkin päätyä siihen lopputulemaan, että Porin Prikaati 
keskittyy pääasiassa puolustusvoimien kansainvälisten velvoit-
teiden hoitamiseen. 

Näinhän asia ei kuitenkaan ole. Porin Prikaatin päätehtä-
vänä nyt ja tulevaisuudessakin on Suomen puolustamiseen 
tarkoitetun valmiusyhtymän (Prikaati 2005) kouluttaminen 
ja siihen liittyvän uuden, huippunykyaikaisen kaluston käyt-
töönotto. Tämän ohessa kansainväliset tehtävät ja velvoitteet 
ovat mielenkiintoinen ja ajoittain erittäin työllistävä työsarka, 
joka sekin on hoidettava komentajan sanoja lainaten ”viimisen 
päälle”. Näin se myös on hoidettu. Viime viikkojen aikana lu-
kuisat ”Porilaiset” ovat tehneet ympäripyöreitä, ei pelkästään 
päiviä vaan viikkoja, jotta Libanoniin lähetettävät suomalaiset 
rauhanturvaajat saisivat parhaat mahdolliset puitteet niin kou-

lutuksen, varustuksen kuin muunkin 
materiaalin suhteen vaativan tehtä-
vänsä suorittamiseksi. Kiitos anka-
rasta aherruksesta.

Valmiusyhtymän huippunykyai-
kaisen kaluston käyttö ja toisaalta 
vaativien kriisinhallintaoperaatioiden 
menestyksellinen hoitaminen edellyt-
tävät näihin tehtäviin sijoitettavalta 
henkilöstöltä erittäin paljon. Yleisen 
asevelvollisuuden myötä kumpaan-
kin tehtävään on saatavissa parhaat 
mahdolliset osaajat. Suomalainen 

koulutusjärjestelmä tuottaa hyvän yleissivistyksen ja tietotai-
don omaavia nuoria asevelvollisia, joille monimutkaisten tek-
nisten järjestelmien opettelu ei tuota ongelmia. Kun Suomi 
lähettää väkeä rauhanturvatehtäviin, joukko koostuu pääasi-
allisesti siviilikoulutuksen ja –ammatin omaavista reserviläi-
sistä, joilla on takanaan myös tehokas, varusmiesaikana saatu 
sotilaskoulutus. Tämän joukon osaaminen on jo vuosikym-
menet arvostettu korkealle maailman kriisipesäkkeissä. Voiko 
em. tehtäviä hoitaa puhtaan ammattiarmeijan ”palkkasotilai-
den” voimin, joiden koulutus useinkin antaa valmiudet sup-
pean kokonaisuuden kuten esimerkiksi tietyn aseen käyttöön 
taistelutilanteessa? On vaikea uskoa, että Libanoniin lähetet-
tävän kriisinhallintajoukon tehtävät, tukikohtien rakentaminen 
ja partiotiestön kunnostus, sujuisivat ammattisotilaista koos-
tuvalta joukolta läheskään samalla tavoin kuin nyt matkaan 
lähteviltä rakennus- ja maansiirtoalan ammattilaisilta. Suomi 
tarvitsee nuoret asevelvollisensa ja osaavat reserviläisensä – 
myös tulevaisuudessa.        
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Keskustelu yleisestä ase-
velvollisuudesta ryöpsäh-
ti liikkeelle alkusyksystä 
kansanedustaja, ulkoasi-
ainvaliokunnan puheen-
johtaja Liisa Jaakonsaa-
ren todetessa eräässä 
haastattelussa, että 
”Suomi on eräänlainen 
yleisen asevelvollisuuden 
ulkomuseo”. Samalla hän 
peräänkuulutti selvitystä 
yleisen asevelvollisuuden 
tarpeellisuudesta.

Jaakonsaaren ehdotus sai tylyn vas-
taanoton. Niin johtavat poliitikot, 
virkamiehet kuin mediakin tyr-

mäsivät ajatuksen. Taisin minäkin an-
taa haastattelun Jaakonsaaren kotikau-
pungissa Oulussa ilmestyvään Kaleva 
-lehteen, jossa totesin yleisen asevelvol-
lisuuden hyvin puolustavan paikkaan-
sa. Asevelvollisuutta tuki voimakkaasti 
myös puolustusvoimain komentaja ami-
raali Juhani Kaskeala avatessaan 178. 
valtakunnallisen maanpuolustuskurssin.

Ei olekaan vaikea listata yleisen ase-
velvollisuuden säilyttämistä puoltavia 
näkökohtia. Keskeisimpiä niistä on var-
maankin nuorten miesten tasa-arvoinen 
kohtelu. Sotaväki taitaa olla yhteiskun-
nassa ainoa paikka, jossa jokainen lähtee 
liikkeelle periaatteessa samalta viivalta. 
Asevelvollisuuteen perustuva tapa tuot-
taa kyvykästä reserviä on myös tavatto-
man kustannustehokas. Niin kauan kun 
Suomen puolustusratkaisu on se mikä se 
on, ei ole helppoa löytää parempaa eikä 
ainakaan huokeampaa tapaa tuottaa so-
danajan tarpeisiin kylliksi suuri ja osaa-
va reservi. 

Kuvat: Samuli Vahteristo ja Pauli Järvenpään arkistot

Suomiko yleisen 
asevelvollisuuden 
ulkomuseo?

Tärkeä näkökohta on myös varusmies-
aikana tapahtuva sosiaalinen oppiminen. 
Erityisesti alokasaikanaan asevelvolliset 
ovat tekemisissä kovin erilaisista lähtö-
kohdista elämäänsä ponnistavien ihmis-
ten kanssa. Itsekin muistelen lämpimästi 
viereisen punkan hiljaista, selvästi mei-
tä muita Porin Prikaatin Pioneerikomp-
panian alokkaita vanhempaa miestä. 
Ajan mittaan kävi ilmi, että kaveri oli 
istunut muutaman vuoden kakun tapos-
ta. Vähäeleisellä, rauhallisella tavallaan 
hän sopivasti tasoitti meidän joskus yli-
innokkaiden ylioppilaspoikien sähellys-
tä. Ilman alokasaikaa meidänkään tiem-
me tuskin olisivat kohdanneet.

Varusmiespalvelusta joudutaan käyt-
tämään nykyään yhä enemmän myös 
kansanterveyden vaalimiseen. Nuorten 
miesten painon noususta ja huonosta 
kunnosta puhutaan huolestuneeseen sä-
vyyn, eikä aiheetta. Sotaväestä on tullut 
tahtomattaan Suomen suurin kuntokou-
lu. Jotkut voivat saada elinikäisen hyvän 
harrastuksen kuntoilusta, jota alokkail-
le tätä nykyä kädestä pitäen joudutaan 
opettamaan. Armeijassa opitaan myös 

monia muita siviilielämässä käyttökel-
poisia taitoja ruokailutavoista, puhtau-
desta ja säntillisyydestä alkaen.

Puolustusvoimat tarjoaa myös ko-
vatasoista, siviilimaailmassa korkeal-
le arvostettua johtajakoulutusta, josta 
pääsee osalliseksi se kolmannes asevel-
vollisista, joka kelpuutetaan aliupseeri- 
tai reserviupseerikoulutukseen. Yleinen 
asevelvollisuus antaa myös puolustus-
voimille mahdollisuuden valita kansain-
välisiin kriisinhallintatehtäviin parasta 
mahdollista ainesta. Sama pätee myös 
puolustusvoimien omaan johtaja- ja am-
mattikoulutukseen valittavien kohdalla. 

Yleinen asevelvollisuus on siis mo-
nella tavalla osa suomalaista identiteet-
tiä, ja sen vaikutus Suomen poikkeuksel-
lisen korkeaan maanpuolustustahtoon on 
suuri. Silti Jaakonsaari on oikeilla jäljil-
lä, kun hän perää asiasta selvitystä. 

Puolustusvoimat on lähivuosina suur-
ten muutosten äärellä. Mitä tehdä, kun 
meillä ei ole tulevaisuudessa mahdol-
lisuutta pitää yllä nykyisen vahvuista 
reserviä nykytasoisilla puolustusmää-
rärahoilla? Olisiko asevelvollisuuden 
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Kirjoittaja on puolustusministeriön 
puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja 
Pauli Järvenpää.

kestossa ja sisällössä rukkaamista? 
Miten siviilikoulutus voitaisiin ny-
kyistä paremmin hyödyntää varus-
miesaikana ja erityisesti reservisi-
joituksissa? Entäpä miltä kuulostaisi 
järjestetty yhteiskuntapalvelu niille, 
jotka kieltäytyvät asepalveluksesta 
tai jotka on syystä tai toisesta seulottu 
pois aseellisesta palveluksesta? Pitäi-
sikö se ulottaa myös naisiin? 

Tässä on vain muutama niistä kipe-
ristä kysymyksistä, joihin selvitys voi-
taisiin ulottaa. Puolustushallinnossa 
on toki näissä asioissa omaa korkeata-
soista kompetenssia ja selvityksiä laa-
ditaan hallinnon sisällä, mutta toisaal-
ta kaikki alan osaaminen ei varmasti 
ole pesiytynyt Kasarmitorin kulmille. 

Niinpä voisikin olla hyödyllistä 
perustaa kiireimmän kaupalla yhteis-
kunnan eri tahojen asiantuntijoista 
koostuva työryhmä laatimaan ylei-
seen asevelvollisuuteen liittyvistä ky-
symyksistä selvitystä, jota voitaisiin 
sitten käyttää hyväksi seuraavaa, vuo-
delle 2008 kaavailtua valtioneuvoston 
turvallisuus- ja puolustuspoliittista se-
lontekoa laadittaessa.

Sen sijaan, että lyömme kaikki jou-
kolla Liisa Jaakonsaaren ehdotuksen 
lättänäksi, puolustusvoimien kannat-
taisi ehkä antaa hänelle oivallisesta 
aloitteesta prenikka rintaan!  

Varusmiehet vastaavat 
kansanedustaja 
Liisa Jaakonsaarelle
Teksti ja kuvat: Mikko Kurri

Alikersantti 
Tomi Keipi, 20, 
suorittaa par-
haillaan palve-
lustaan 3.Jääkä-
rikomppaniassa.

- Minusta 
on todella tar-
peellista suo-
rittaa palvelus 
armeijan leivis-
sä. Asepalvelus  

kasvattaa vastuuntuntoa, järjestelykykyä 
ja antaa valmiuksia johtamiseen. Ongel-
matilanteissa ei ihmetellä, vaan haetaan 
nopeasti ratkaisu. 

Aliupseeriop-
pilas Joni Hal-
minen, 20, oli 
armeijan pakol-
lisuudesta en-
nen varusmies-
palvelusta eri 
mieltä, mutta 
astuttuaan pal-
velukseen mieli 
muuttui. 

- Intissä olen 
saanut huomata, miten tärkeä asia ase-
velvollisuus on. Eihän tänne tulisi ke-
tään, jos tämä olisi vapaaehtoinen. Sil-
loin moni nuori jäisi paljosta paitsi. 
Mielestäni nuoret miehet ja naiset kas-

vavat täällä henkisesti vahvemmiksi ja 
suvaitsemmaksi muita ihmisiä kohtaan. 
Täällä on niin paljon erilaisia ihmisiä, 
joiden kanssa on välillä pakko tulla toi-
meen, Halminen muotoilee. 

Alikersantti 
Anne Mäki-
nen, 22, kan-
nattaa yleistä 
asevelvollisuut-
ta.

- Jokaisen 
suomalaisen tu-
lee olla valmis 
puolustamaan 
omaa isänmaa-
taan, jos itse-

näisyyttämme uhkaava tilanne joskus 
sattuisi syttymään, hän kiteyttää.

Mäkinen kertoo myös hieman hy-
myillen siitä, kuinka nuoret ihmiset kas-
vavat henkisesti armeijassa, toisin sa-
noen pojista tulee miehiä.

- Ainakin pojista sen huomaa, vaikka 
he eivät sitä myönnäkään.

Nuoren naisen mukaan armeijan ai-
kana hänen kuntonsa on kasvanut roi-
masti, hän on oppinut tuntemaan itseään 
paremmin, onnistunut hankkimaan elin-
ikäisiä kaverisuhteita. Kaiken tämän li-
säksi hän on kehittynyt johtajan taidoil-
taan vieläkin paremmaksi.

TUNNOT TENTISSÄ. Valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille osallistuvat 
kyselevät taistelunäytöksessä toimineilta aliupseerikoulun oppilailta mielipiteitä 
varusmiespalveluksesta. 
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Euroopan unionin nopean toiminnan joukkoihin 
kuuluvan Saksa-Hollanti-Suomi –taisteluosaston 
suomalaisten kansallinen koulutusjakso päättyi 
elokuun lopussa. Tasavallan presidentti Tarja Ha-
lonen tarkasti joukon ja samalla sen perustami-
sesta vastaavan Porin Prikaatin 28. elokuuta. Yli-
päällikkö oli näkemäänsä ja kuulemaansa erittäin 
tyytyväinen.

Ylipäälliköltä kiitosta EU:n  
toiminnan joukoille

Säkylän tarkastuskäynnillä pre-
sidentti Haloselle esiteltiin mm. 
EU-rauhanturvaajille annettavaa 

lääkintä- ja miinaturvallisuuskoulutus-
ta. Halosta kiinnosti erityisesti uudenlai-
sen joukon koulutuksen eroavaisuudet 
aikaisempaan rauhanturvaajien koulu-
tukseen verrattuna. Hänen mukaansa jo 
entuudestaan hyvällä tasolla ollut koulu-
tus muuttuu yhä käytännössäkin parem-
maksi.

- Tärkein muutos näyttää olevan sii-
nä, että maailma on muuttunut ja tilan-
teet, joihin kansainvälisen yhteisön pa-
nosta tarvitaan, ovat uudenlaisia. 

Toimintanäytöksen jälkeisessä kes-

Teksti: Matti Vihurila  Kuvat: Samuli Vahteristo

VALMIINA OLLAAN. Ylikersantti 
Janne Karttunen (oik.) esitteli tasaval-
lan presidentti Tarja Haloselle Suoja-
uskomppanian lääkintä-Pasia. Ylipääl-
likön tarkastuskäyntiin osallistui myös 
puolustusvoimain komentaja, amiraali 
Juhani Kaskeala (vas.). Eversti Mark-
ku Nikkilä (2. oik.) toimi paikallisena 
isäntänä.
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nopean 

kustelussa presidentti Halonen kyseli 
joukkoon hakeutuneiden aiempaa koke-
musta rauhanturvaoperaatioista. Joukos-
ta löytyi runsaasti Porin Prikaatissa jo 
varusmiespalveluksensa aikana kriisin-
hallintakoulutuksen saaneita, mutta Ha-
lonen yllättyi vanhan koulutuksen saa-
neiden määrästä. Heitä oli joukosta noin 
puolet.

Presidentti ei suosittele, 
mutta kunnioittaa ja 
kiittää

Tarkastuksen päätteeksi pidetyssä 
lehdistötilaisuudessa Haloselta kysyttiin, 

suositteleeko hän yksittäisiä suomalaisia 
osallistumaan rauhanturvaoperaatioihin. 
Presidentti vastasi, ettei hän suostu suo-
sittelemaan kenellekään rauhanturva-
joukkoihin hakeutumista.

- En sen paremmin suosittele, sil-
lä tehtävät ovat vakavia ja niihin liittyy 
aina riskinsä. Kuitenkin kunnioitan ja 
olen kiitollinen niille, jotka antavat pa-
noksensa rauhanturvaamiseen, presi-
dentti totesi.

Tarkastuskäynnin aiheesta huolimat-
ta Libanonin kriisi ja suomalaisen rau-
hanturvajoukon lähettäminen nousi leh-
distötilaisuuden pääaiheeksi. Aiemmin 
samana päivänä julkistettu mielipide-
mittaus kertoi kyselyn osallistuneista 39 

prosentin vastustavan Suomen osallis-
tumista. Osallistumisen kannalla oli 49 
prosenttia, ja 12 prosenttia vastanneista 
ei ilmaissut kantaansa. Halonen näki hy-
vänä, että suomalaiset suhtautuvat krii-
sinhallintatehtäviin vakavasti.

- On hyvä, että tehtävään liittyviin 
riskeihin suhtaudutaan vakavasti, sil-
lä Libanonin operaatio ei tule olemaan 
mikään läpimarssi. Kuitenkin, kun ope-
raatioon on riittävä osallistujamäärä, 
osaaminen ja koulutus sekä kriisin mo-
lempien osapuolien halu sitoutua rau-
haan, ei Libanon radikaalisti eroa ai-
emmista rauhanturvatehtävistä, joihin 
Suomi on osallistunut, presidentti Tarja 
Halonen painotti Säkylässä elokuun lo-
pulla. 

MATKAEVÄÄT. Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja 
Susanna Vuorinen (2. oik.) luovutti Tarja Haloselle matkaevääksi 
tuoreita sotkumunkkeja.
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Oikeus ja 
velvollisuus

Kari Nummila on 
Loimaan Lehden

toimittaja
ja reservin vääpeli

Perustuslain mukaan jokainen suo-
malainen on maanpuolustusvelvollinen 
sukupuoleen katsomatta. Kansalaisyh-
teiskunnassa on siis myös velvollisuuk-
sia eikä vain oikeuksia. Yksi niistä on 
asevelvollisuus.

Ruotsi - Suomen valtiossa asevelvol-
lisuutta hoidettiin kollektiivisesti; ruotu-
jakolaitoksessa moni talollinen kustansi 
yhdessä sotamiehen tai ratsutila varusti 
yksinkin ratsumiehen. “Porilaiset” olivat 
v. 1626 30-vuotiseen sotaan lähtiessään 
sen ison tappelun harvoja varsinaisia 
asevelvollisia. Ruotujakolaitos eli Suo-
men suuriruhtinaskunnassa peräti näl-
kävuoteen 1867 asti, vaikka venäläiset 
hoitivatkin puolustuksen vuodesta 1809 
alkaen Suomen sodan jälkeen. 

Venäjä sääti kuuden vuoden pituisen 
asevelvollisuuden v. 1870. Ikäluokasta 
otettiin jopa 26 % palvelukseen, mutta 
Suomessa vain 10 % vuoden 1878 ase-
velvollisuuslain perusteella. Arvan nos-
taneet suomalaiset palvelivat kuitenkin 
“vain” 3 vuotta.

Suomen kaarti osallistui Turkin sotaan 
1877–1878. Se oli ainoa suomalainen 
joukko-osasto, joka palveli ulkomailla 
kesäisiä Krasnaja Selon harjoituksia lu-
kuunottamatta. Vuoteen 1902 mennessä 

Suomen sotaväki lakkautettiin kaartia 
lukuunottamatta. Se oli keisarin sorto-
toimenpide. Asevelvollisuuden lakattua 
keisari vaati Suomelta korvauksena niin 
sanotut sotilasmiljoonat. On se itänaapu-
ri siis osannut ennenkin Suomea rankoa.

Ranska oli suuren vallankumouksen 
(1789) myötä siirtynyt niin suureen ase-
velvollisuusarmeijaan, että se voi käy-
dä onnistuneita valloitussotia. Suomen 
itsenäistymisen kannalta oli suorastaan 
elintärkeätä, että syntyi jääkäriliike; suo-
malaisia värväytyi sotilasoppiin Saksaan 
vuosina 1915–1917 lähes 2 000 mies-
tä. Suomeen palattuaan jääkärit alkoi-
vat kouluttaa Suomen senaatin viralli-
sia joukkoja, valkoista armeijaa vuoden 
1878 asevelvollisuuslain pohjalta.  Kai-
kella tällä oli ratkaiseva merkitys Vapa-
ussodan lopputulokseen ja itsenäisyy-
temme todelliseen vakiinnuttamiseen

Suomen asevelvollisuuslaki koskee 
vain miehiä, joista 80 prosenttia suorit-
taa asevelvollisuuden aseellisina ja pie-
ni määrä aseettomina esimerkiksi huol-
lon hommissa. Suomen sotilasdoktriini, 
puolustusoppi, lähtee yhä koko maan 
puolustamisesta. Se vaatii ison reservin 
ja yleisen asevelvollisuuden, jota pide-

tään myös sosiaalisestikin kasvattavana 
sekä demokratiaa ja yhteiskuntarauhaa 
pönkittävänä asiana. Oma veikkaukseni 
on, että Suomi rohkenee  vuoden 2011 
jälkeen käyttää valinnan vapauttaan ja 
siirtää toisenkin jalkansa NATO-nimi-
seen sotilasliittoon, jossa melkein EU-
maat jo ovatkin, jopa Norjakin. Ruot-
sin ei tarvitse liittyä, kun sillä on hyvä 
geopoliittinen asema jo maantieteenkin 
osalta Suomeen verrattuna.

Hädän hetkillä Suomi on aina liit-
toutunut Talvisotaa lukuunottamatta. 
Sotilaallinen juttu se oli YYA-sopi-
muskin! NATO ei tapa yleistä ase-
velvollisuutta, vaikka ilman sitäkin 
mennään ajanoloon “valikoivaan” 
asevelvollisuuteen. Asevelvol-
lisuus on nuorille hyödyllinen 
juttu - vallankin, jos saa reser-
vialiupseeri- tai upseerikoulu-
tuksen. Missä muualla nuori 
pääsee johtamaan jopa 200 
alaista!

Turhaan ei tällaista ko-
kemusta aikanaan arvos-
teta sangen korkealle 
nuoren siirtyessä työ-
elämään.
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MUISTOJA SODASTA. Säkylän Sota-
veteraanit ry. luovutti Porin Prikaatille 
Osavald Eelan kirjoittamia Pioneereina 
talvisodassa- ja Hyvästi Ääninen-teok-
sia. Lahjoittajien toiveiden mukaisesti 
kirjoilla tullaan palkitsemaan ansiok-
kaasti palvelleita Säkylästä ja lähi-
alueelta kotoisin olevia varusmiehiä. 
Pioneereina talvisodassa –teos kertoo 
Säkylän ja Köyliön miesten kokemuk-
sista Summassa, Viipurissa ja Tolva-
järvellä. Hyvästi Ääninen keskittyy 
Säkylässä ja Köyliössä perustetun pio-
neeripataljoonan toimintaan jatkoso-
dassa. 
”Sankarihaudoissa nukkuu kymmeniä 
komppaniamme pioneeriaseveljiä ja so-
tien jälkeen heidän joukkonsa on suu-
resti harventunut. Pian heitä ei enää 
ole eikä heitä kauan muisteta. Kerto-
koon tämä kirjanen kuitenkin seutum-
me jälkipolville jotakin isien raskaista 
kokemuksista isänmaamme kohtalon-
hetkinä”, Osvald Eela toteaa v. 1980 
julkaistun Pioneereina talvisodassa 
–teoksen alkusanoissa.



Heinäkuun saapumiserän alok-
kaat vannoivat sotilasvalansa 
Huittisissa 25. elokuuta. Pitkäs-

tä aikaa joukko siirtyi valapaikalle pol-
kupyörin. Valatilaisuuden liikennejär-
jestelyt olivat erittäin haasteelliset, sillä 
runsaan 1 000 pyöräilevän sotilaan ohel-
la liikkeellä olivat myös varusmiesten 
omaiset ja ystävät. Hyvän ennakkosuun-
nittelun ja vuosien kokemuksen ansiosta 
homma hoitui kuitenkin mallikkaasti.

Ensimmäiset yksiköt aloittivat mars-
sinsa Huittisiin jo aamuviideltä. Edesta-
kaista pyöräilyä kertyi runsaat 50 kilo-
metriä. Huittisissa päivän juhlallisuudet 
alkoivat perinteiseen tapaan seppeleen-
laskulla sankarihaudalla. Tilaisuudessa 
puhui alokkaiden edustajana huittislai-
nen Lauri Lepistö. Varsinainen valati-
laisuus pidettiin Huittisten keskusurhei-
lukentällä, missä kenttähartauden piti 
kirkkoherra Simo Laitila. Valan kaa-

Pyörä alle ja sotilasvalalle 
Huittisiin

van esiluki huittislainen veteraani Ant-
ti Norri. Valan jälkeen uunituoreet jää-
kärit, pioneerit ja viestimiehet suorittivat 
ohimarssin Huittisia halkovalla Lautta-
kylänkadulla, ja sen vastaanotti Porin 
prikaatin komentaja, eversti Markku 
Nikkilä seurassaan valtuuston puheen-
johtaja Lasse Luoto ja sotaveteraani 
Antti Norri. 

Pikaisen lounaan jälkeen varusmies-
joukko suuntasi pyöränsä Köyliön Vuo-
renmaan kautta kohti Huovinrinnet-
tä. Omaisten runsaan 1 000 auton letka 
ohjattiin varuskuntaan puolestaan Eu-
ran kautta. Huovinrinteellä omaisilla oli 
mahdollisuus tutustua mm. varusmiesten 
palvelusolosuhteisiin, kalustoesittelyyn 
ja Porilaismuseoon. Ohjelma huipentui 
urheilukentällä järjestettyyn toiminta-
näytökseen, minkä jälkeen valansa van-
noneet ”Porilaiset” omaisineen siirtyivät 
ansaittuun viikonlopun viettoon.

Teksti: Matti Vihurila   Kuvat: Joonas Isotalo
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Tuhatpäinen valayleisö seurasi tar-
kasti nuorten Porilaisten valanjäl-
keistä ohimarssia Huittisten kes-

kustassa. Varusmiesten omaisten ohella 
myös paikalliset ja lähialueen väki osal-
listui aktiivisesti päivän tapahtumiin. 
Ohimarssin vastaanottopaikan vieressä 
huittislainen sotaveteraani Ahti Tam-
mela katseli tyytyväisenä nuorten soti-
laiden ryhdikästä etenemistä. 62 vuotta 
sitten hänkin sai marssia: tosin sotavan-
kina silloisessa Neuvostoliitossa.

- Juhannuksen alla, 20. kesäkuuta -44
joukkueemme jäi venäläisten vangik-
si Viipurin eteläosassa. Emme saaneet 
ajoissa tietoa vetäytymisestä ja siltojen 
tuhoutuessa jäimme vihollisen puolelle, 
Huittisten Palojoelta kotoisin oleva 83-
vuotias Tammela muistelee tapahtumia.

Siitä alkoi liki puolen vuoden sota-
vankeus, minkä aikana Volosovan, Hat-
sinan, Barovitsin ja Serbovitsin leirit 
tulivat tutuiksi, samoin kuin ainainen 
nälkä. 

Tammela nostaa kotitalonsa kamma-
rin pöydälle ainokaiset säilyneet muis-
toesineet sotavankeudesta: puusta veis-
tetyn piipun ja kuluneen täikamman. 
Vapautumisen aikaiset housut roikkuvat 
tuolin selkänojalla. 

- Aika pian vangiksi jäämisen jälkeen 
venäläiset ottivat meiltä pois lompakot, 
kellot ja muun omaisuutemme. Eivät on-
neksi löytäneet täikampaani, minkä olin 
ostanut lomilla kotipuolessa liikkuneelta 
kulkukauppias Lindemanilta. Kun jou-
duin ensimmäiseen kuulusteluun Perk-
järvellä, piilotin kamman oven karmi-
laudan taakse. Piipun sain myöhemmin 
saksalaiselta sotavangilta vaihdossa pie-
nestä leipäpalasta. 

Ensimmäisten joukossa 
koti-Suomeen

Sotavankien päivät täyttyivät työstä. 
Välillä harvennettiin kaalipeltoja, toi-
sinaan taas kerättiin tukkeja joesta toi-
mitettavaksi höyrysahalle. Tieto rauhan 
solmimisesta tavoitti vangit, kun he oli-
vat syventämässä kaivoa eräällä leirillä. 
Toivo vapautumisesta heräsi välittömäs-
ti, mutta sammui lähes saman tien.

- Tulkkina oli eräs vienankarjalainen 
mies, joka ilmoitti meille, ettemme läh-
de Neuvostoliitosta yhtään minnekään, 
ennen kuin olemme rakentaneet kaiken 

sen, minkä hänen mukaansa olimme ha-
jottaneet, Ahti Tammela kertoo.

Epämääräisiä huhuja vapautumisesta 
kuitenkin liikkui. Lopullisen tiedon ko-
tiinpaluusta Ahti Tammela sai vasta läh-
töä edeltävänä päivänä. 

- Eivät kehdanneet päästää kaikkein 
laihimpia ja huonokuntoisimpia lähte-
mään ensimmäisenä. Vartijat tarkastivat 
meidät ja kokeilivat, oliko pakaroissa 
vielä lihaa jäljellä. Minäkin painoin vain 
40 kiloa, mutta onnekseni läpäisin tes-
tin ja pääsin lähtemään ensimmäisessä 
erässä marraskuun lopulla, sotaveteraani 
muistelee.

Vainikkalassa venäläinen härkävau-
nu vaihtui suomalaiseen matkustajavau-
nuun, ja matka jatkui kohti Hankoa. 

Pakaran paksuus pelasti
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

Siellä Ahti Tammela vietti kaksi viikkoa 
sairaalassa, minkä jälkeen oli edessä ko-
timatka Huittisiin.  

- Ihmeen mukavalta tuntui, Ahti Tam-
mela kuvailee tuntemuksiaan avatessaan 
kotitalon ovea ensimmäistä kertaa sota-
vankeuden jälkeen. Omaisille oli heinä-
kuussa tullut ilmoitus Ahdin katoamises-
ta ja hetken aikaa he uskoivat sen olevan 
lopullista. Myöhemmin heille ilmoitet-
tiin tämän olevan sotavankeudessa.

Vankiajasta on ehtinyt kulua jo yli 60 
vuotta, mutta vieläkään koettelemus ei 
ole päästänyt veteraania kokonaan kyn-
sistään.

- Yhä edelleen näen aika ajoin paina-
jaisia, joissa jään vangiksi toisen kerran. 

MUISTOJA SOTA-
VANKEUDESTA. 
Täikampa kulki sota-
veteraani Ahti Tam-
melan matkassa liki 
puolivuotisen vankeus-
ajan Neuvostoliitossa. 
Vapautumisen aikaiset 
housutkin ovat vielä 
tallessa.
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Vuori astui palvelukseen lokakuus-
sa 1982 ja siviiliin hän pääsi seuraavana 
kesänä.

- Näin jälkikäteen voin jo paljastaa, 
että Säkylään joutuminen arvelutti mel-
ko tavalla. Kaikki muut samanikäiset 
TPS:n pelaajat eli ainakin Narvanmaan 
Jokke, Virran Teppo, Wahlstenin Jali, 
Leimen Hessu ja Kanervon Kake mää-
rättiin nimittäin Turkuun Heikkilään, 
Vuori muistaa.

- Ensimmäinen reaktio oli, että meni-
kö koko kausi nyt pilalle armeijan takia, 
hän muistaa.

Mikko Tuomi 
oli oikeassa

Henkistä lohtua ja uskoa alokasajan 
lisäksi vielä kolme viikkoa kestäneen 
lääkintämieskurssin Porin Prikaatissa 

Los Angelesin kykyjenetsijänä toimiva Ari Vuori:

Armeija oli hyvä koulutus-
paikka elämään
Teksti ja kuva: Asko Tanhuanpää

käyneelle Ari Vuorelle toi TPS:n huolta-
jana toiminut Mikko Tuomi, joka työs-
kenteli Turun sotilassairaalan vääpelinä.

- Tuomi vakuutti alusta lähtien, että 
olosuhteet Huovinrinteellä ovat kaikin 
puolin paremmat kuin Heikkilässä ikinä 
ja lomatkin pyörivät paremmin.

- Hän ei puhunut palturia, sillä pää-
sin treenivapaalle käytännössä joka iki-
nen ilta. Paremmin ne vapaat pyörivät 
kuin yhdelläkään Turussa palvelleella 
pelikaverilla, sattumoisin syksyllä 1982 
myös TPS:n edustusjoukkueeseen nous-
sut Vuori naurahtaa.

Ari Vuori muistaa joutuneensa heti 
ensimmäisenä päivänä oman komp-
paniansa, 2. JK:n komppanianpäällikön, 
kapteeni Risto Äikiän puhutteluun. Pal-
loseurasta oli soitettu ja pyydetty katso-
maan nuoren miehen perään.

- Äikiä oli roteva ja rehellisen oloinen 

kaveri, joka piti sen, minkä lupasikin. 
Siitä päivästä lähtien kaikki asiat sujui-
vat armeijassa ongelmitta eli sain harjoi-
tella kunnolla.

Joukkueurheilijalla 
ei vaikeuksia

Vuori ei vaatimattomana miehenä ota 
asiaa itse esiin, mutta kysyttäessä hän 
kertoo hoitaneensa myös sotilaan vel-
vollisuutensa kunnialla.

- Joukkueurheilijan oli erittäin help-
po sopeutua armeijaan. Minä tiesin jo 
alokkaaksi mennessäni, että toisetkin on 
otettava huomioon. Sanoisinko, että oli 
tavallaan jopa helppo pitää muista huol-
ta, Vuori miettii.

Ari Vuoren ura huipulla jatkui armei-
jassa vietetyn debyyttikauden jälkeen 
pitkään. Hän pelasi TPS:ssa ja Rauman 

Jo kymmenennen kau-

tensa NHL-seura Los An-

geles Kingsin Euroopan 

alueen kykyjenetsijänä 

aloittanut Ari Vuori sa-

noo muistavansa armei-

jassa viettämäänsä aikaa 

lämmöllä. Nyt 44-vuotias 

turkulainen nimittää Po-

rin Prikaatissa ja Turun 

Sirkkalassa viettämiään 

kuukausia ennen muuta 

hyväksi koulutuspaikaksi 

elämään.
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Lukossa lopulta yhteensä 506 SM-lii-
gan runkosarjan ottelua päättäen uransa 
Suomen mestaruuteen keväällä 1995. A-
maaotteluita Vuoren tilille kertyi kaikki-
aan 87.

Armeijan jälkeen Vuori valmistui fy-
sioterapeutiksi, mutta sitä työtä hän ei 
ole ehtinyt tehdä jääkiekkokiireiltään 
päivääkään. Uran päättymisen jälkeen 
Vuori toimi kaksi kautta TPS:n farmi-
joukkue Kiekko -67:n valmentajana ja 
Los Angeles Kingsin palkkalistoille hän 
siirtyi jo vuonna 1997. 

- Kun tulin Kingsin organisaatioon, 
oli seura aika pohjamudissa, mutta sit-
temmin on menty kaikilla sektoreilla 
vahvasti eteenpäin. Kaikkiaan Los An-
geles on varannut minun aikanani noin 
25 eurooppalaista pelaajaa.

Suomesta Kings on varannut mm. 
Lauri Tukosen, jolle Vuori povaa hyvää 
tulevaisuutta NHL-jäillä.

240 jääkiekkopeliä 
ja 120 matkapäivää

Jääkiekko on NHL-seuran kykyjenet-
sijälle kovaa työtä, Ari Vuorikin laskee 
näkevänsä vuoden aikana keskimäärin 
tuollaiset 230–240 ottelua. Ulkomaan 

matkapäiviä hänelle kertyy vuodessa 
keskimäärin 120.

- Suurin ero pohjoisamerikkalaisessa 
ja eurooppalaisessa pelaajatarkkailussa 
on siinä, että amerikkalaiset ja kanada-
laiset kiinnittävät ensimmäiseksi huo-
miota pelaajan positiivisiin puoliin ne-
gatiivisten sijaan, Vuori vertaa.

Suomalaista pelaajatarkkailua eli 
scouttausta Vuorella on varaa luonneh-
tia pitkän kokemuksensa turvin amatöö-
rimäiseksi.

- Suomessa seurat luottavat edelleen-
kin toisen käden tietoihin ja mikä ih-
meellisintä, jopa pelaajan omalta agen-
tilta saamaansa informaatioon. Totuus 
on, että yksi katselukertakaan ei vielä 
riitä kuin korkeintaan kaverin luistelu-
taidon toteamiseen.

Suomalaisen jääkiekkoilun nykytilaa 
Ari Vuori sen sijaan luonnehtii hyväksi. 
Paras osoitus tästä on hänen mukaansa 
viime kaudella saavutettu neljän arvoki-
samitalin saalis.

- SM-liigan kannalta on ikävä, että 
emme pysty pitämään Eurooppaan eli 
lähinnä Sveitsiin ja Ruotsiin lähteviä pe-
laajia kotimaassa. NHL:n kanssahan ku-
kaan ei pysty kilpailemaan.

Työ kotimaassa 
alkaa kiinnostaa

Turussa koko ajan hyvin viihtynyt 
Vuori paljastaa, että hän on viime aikoi-
na miettinyt vakavasti myös työpaikan 
vaihtamista. Kahden pienen lapsen eli 
kolmivuotiaan Alexin ja vuotta nuorem-
man Minean isä sanoo suoraan, että val-
mentajaksi ryhtyminenkin saattaisi nyt 
meneillään olevan kaksivuotisen sopi-
muskauden jälkeen kiinnostaa.

- Olen oppinut maailmalla vietettyjen 
vuosien aikana sairaan paljon niin jääkie-
kosta kuin johtamisestakin. Olen aivan 
vakuuttunut siitä, että työ NHL-organi-
saation kykyjenetsijänä antaa riittävät 
taustat esimerkiksi SM-liigajoukkueen 
valmentamiseen tai vaikka urheilutoi-
menjohtajaksi, Vuori selvittää.

Mahdollinen kotimaahan ankkuroitu-
minen saattaisi jättää Ari Vuorelle aikaa 
myös Porin Prikaatissa vierailemiseen. 
Viimeksi hän muistaa käyneensä Huo-
vinrinteellä keväällä 1983.

- Pari kolme kertaa olen saanut kut-
sun kertausharjoituksiin, mutta niistä oli 
helppo kieltäytyä samanaikaisten maa-
joukkuekomennusten takia.

Sotilasurheiluliitto järjesti syys-
kuussa Säkylässä puolustusvoi-

mien epävirallisen mestaruusmittelön 
jääkiekossa. Järjestelyistä vastasi Sä-
kylän Varuskunnan Urheilijat. Kaikki 
kiekkoilijat kuuluivat puolustusvoimi-
en palkattuun henkilökuntaan. Kierto-
palkintoon ensimmäistä kiinnitystä 
tavoitteli kahdeksan joukkuetta eri puo-
lilta Suomea. Säkylän varuskunnas-
ta mukana oli kaksi joukkuetta, joille 
menestystä ei odotuksesta huolimatta 
tullut. Yömyöhään alkaneessa loppu-
ottelussa Luonetjärven Varuskunnan 
Urheilijat kukisti Päämajan Pallon. 
Porin Prikaatin henkilökunta harjoitte-
lee pari kertaa viikossa. Harjoituksissa 
käy kaikkiaan noin 50 henkeä, mutta 
sotilaalliset harjoitusputket tuovat joi-
denkin kohdalla välillä katkoksen. Po-
rin Prikaatissa liikuntakasvatusupsee-
rina toimivan Rami Mäkelän mukaan 
tavoitteena on lähinnä peruskunnon 
ylläpito. Veteraanitasolla jääkiekko on 
herrasmiesten peli, missä taklaukset 
ovat kiellettyjä. Mäkelä on mielissään 
harjoituksissa käyvän väen innokkuu-
desta. Miehiä ei tarvitse hallille hou-
kutella, sillä laji on kivaa ja kunto py-
syy korkealla.

Kiekko-
herruus 
mitattiin 
Säkylässä
Teksti ja kuva: 
Samuli Vahteristo

PYTTY. Komeaan Sotilasurheilulii-
ton jääkiekkomestaruuspyttyyn sä-
kyläläiset eivät ainakaan vielä tänä 
vuonna saaneet kiinnitystä. Mesta-
ruus meni Luonetjärvelle.

AMMATTINA SCOUTTAUS. Jouk-
kuepelaajana nykyisen kykyjenetsi-
jän Ari Vuoren oli helppo sopeutua 
armeijaan.
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Ammattialiupseerit tu-
levat lähivuosina palaa-
maan puolustusvoimien 
henkilökokoonpanoihin. 
Esimerkiksi Porin Prikaa-
tista poistuu seuraavan 
viiden vuoden aikana 32 
opistoupseeria eri tehtä-
vistä. Opistoupseereita ei 
enää kouluteta, joten am-
mattialiupseerin ammat-
tikunta nousee jo muu-
taman vuoden kuluessa 
merkittäväksi varusmies-
ten kouluttajaksi.  

Aliupseereiden määrää kasvate-
taan pääosin muuttamalla avau-
tuvia opistoupseerien virkoja 

aliupseerien viroiksi. Määrien kehitty-
mistä kertoo laskelma, jonka mukaan 
puolustusvoimissa palvelisi vuonna 
2012 noin 2 700 opistoupseeria ja noin 
2 170 aliupseeria.

Aliupseeristo on tarkoitus perustaa 
ensi vuoden alussa muuttamalla sotilas-
ammattihenkilöstön virat aliupseerien 
viroiksi. Samalla puolustusvoimat palaa 
henkilöstöjärjestelmässä noin 30 vuotta 
taaksepäin perustamalla uudelleen am-
mattialiupseeriston. Itsenäisyyden alku-
vuosista asti toimineesta aliupseeristosta 
muodostettiin vuonna 1974 pidemmälle 
koulutettu toimiupseeristo, josta edel-
leen 1990-luvun alussa kehitettiin kou-
lutusuudistukseen perustuen opistoup-
seeristo. Opistoupseerien peruskoulutus 
lakkautettiin vuonna 2003. Opistoupsee-
reita palvelee kuitenkin vielä vuoteen 
2033 asti. 

Käden taitajia 
tarvitaan

Aliupseeristolle suunniteltuihin pe-
rustason tehtäviin koulutettavat toimivat 
yksittäisen aseen käyttäjinä, kouluttaji-
na, lentokone- ja viestihuoltoaliupsee-
reina sekä vartioaliupseereina. Joukku-
een johtajatehtävät sekä perusyksikön 
vääpelin ja pursimiehen tehtävät ovat 
ylimpiä aliupseeriposteja. Vanhimmat 
ja kokeneimmat aliupseerit sijoittuvat 
ylimpiin kouluttajatehtäviin. 

Puolustusvoimien henkilöstöpäällik-
kö, kenraaliluutnantti Hannu Herra-
nen sanoo puolustusvoimien tarvitsevan 
erityissektorien osaajia ja käden taitajia, 
jotka tulevat korvaamaan osan opistoup-
seerien tehtävistä. 

- Ammattialiupseerien koulutuksessa 

Tie ammatti-
aliupseeriksi 
aukeaa
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

tullaan hyödyntämään mm monimuoto-
opiskelua ja työssä oppimista. Koulutus 
on suunnitelmien mukaan täysipainoi-
sesti käynnissä vuonna 2008. Valmis-
teilla on muutoksen edellyttämä sää-
döspohja. Aliupseerien koulutus tähtää 
Herrasen mukaan jatkuvaan työssäoloai-
kaiseen oppimiseen.

Tarkoituksena on palauttaa arvoonsa 
vanha oppipoika, kisälli ja mestari aja-

tus. 
- Parhaimman opin tuleva aliupseeri 

voi saada kokeneen opistoupseerin kans-
sa työskennellessä, mikäli se on käytän-
nössä suinkin mahdollista, Herranen sa-
noo.

Aliupseereille perustetaan sekä py-
syviä että määräaikaisia virkoja. Mää-
räaikaisuutta perustellaan sillä, että 
ikääntyville aliupseereille löydettäisiin 
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Vääpeli Esa ”Eetu” Pohjolainen on 
tavallaan uuden ammattialiupseeripol-
ven pioneeri ja toisen polven aliupseeri.  
Pohjolainen toimii sotilasammattihen-
kilönä koulutustehtävissä, joissa hänen 
isänsä toimi aliupseerina 1950- ja 1960-
luvulla. Pääosa Porin Prikaatin 31 soti-
lasammattihenkilöstä toimii vartio- ja 
kuljetustehtävissä. Ammattialiupseerin 
työn kuva tulee muuttumaan vuosien 
myötä vahvasti kouluttajapainoiseksi.

Vääpeli Pohjolainen ottaa uudistuk-
sen vastaan odottavin mielin, mutta hän 
on vihkiytynyt jo nyt kouluttajan työ-
hön.

- Olin ensin työssä vartiostossa. Pää-
sin sieltä aika ajoin opettamaan varus-

miehille voimankäyttökoulutusta. Vähin 
erin siirryin kokonaan koulutuspuolelle 
ensin Sotilaspoliisi- ja Tiedustelukomp-
paniaan ja sieltä Aliupseerikouluun, 
missä olen toiminut jo kolmen kurssin 
ajan. Kouluttajan työ on vaihtelevaa ja 
se sopii minulle. En valittaisi palkan-
kaan suhteen.

Työn monipuolisuutta lisää Porin Pri-
kaatin antama kansainvälinen koulutus.

- Aina välillä pääsen opettamaan kan-
sainvälisiin tehtäviin lähteville aseen ja 
voiman käyttöä. Kouluttajan työ on hy-
vin vaihtelevaa ja pitkistä työpäivistä 
huolimatta mukavaa, Pohjalainen tiivis-
tää.

Vääpeli Esa Pohjolainen:

”Kouluttaminen sopii 
minulle”

Loimaalta kotoisin oleva alikersantti 
Antti Rämö on käynyt ammattikoulun 
tietojenkäsittely- ja elektroniikkalinjan. 
Varusmiespalvelustaan suorittavan Rä-
mön tulevaisuuden haaveissaan on polii-
sin ammatti.

- Ammattialiupseerin työkin kiinnos-
taa, kun kuulin vaihtoehdosta.  Koulut-
tajan työ näyttää aika monipuoliselta, 
Rämö sanoo. 

Uusikaupunkilainen alikersantti Pek-
ka Hakamäki on koulutukseltaan yli-
oppilas ja häntä kiinnostaa myös polii-
sin työ. Judoa harrastavan Hakamäki ei 
ole kuullutkaan aliupseerin ammatista ja 
koulutusmahdollisuuksista.

- Minulla on myönteinen kuva omista 
kouluttajista, mutta katsotaan – etusijalla 
on ilman muuta poliisin työ. 

Alikersantit Antti Rämö ja Pekka Hakamäki:

”Kiinnostaa - en ole kuullutkaan 
tällaisesta vaihtoehdosta”

tarkoituksenmukaisia sodan- ja rauhan-
ajan tehtäviä. Joukko-osastot rekrytoivat 
aliupseerit omiin avoimiin virkoihinsa, 
perehdyttävät tulijat tehtäviinsä ja vas-
taavat heidän osaamisensa kehittämises-
tä.

Arvostetut 
sotilasmestarit palaavat 

Aliupseerit tulevat palvelemaan ker-
santin, ylikersantin, vääpelin/pursimie-
hen, ylivääpelin/ylipursimiehen ja soti-
lasmestarin arvoissa. 

Uuden aliupseeriston koulutuksen 
käynnistäminen on yksi henkilöstöra-
kenteen muutokseen liittyvä toimenpide, 
millä alkaa jo olla kiire. Tulevan aliup-
seeriston koulutus on tarkoitus rakentaa 
vahvaa siviilissä hankittua osaamista ja 
sotilasammatillista opintotarjontaa hyö-
dyntämällä. Sotilasammatillinen koulu-
tus on jo käynnistynyt. Opetussuunni-
telmia tarkastetaan parhaillaan, jotta ne 
vastaisivat entistä paremmin aliupseeris-
ton tulevaisuuden osaamistarpeisiin. 

Tulevan ammattialiupseeriston osaa-
mista tullaan kehittämään joukko-osas-
tojen tarpeista lähtien. Aliupseereille 
koulutetaan vain sellaiset tiedot ja taidot, 
joita kukin henkilö tehtävässään tarvit-
see. Esimerkiksi johtamistaitoa tai peda-
gogista osaamista ei kouluteta sellaiselle 
aliupseereille, joita ei sijoiteta johtaja- 
tai kouluttajatehtäviin. Tehtäväkohtaisen 
koulutuksen painopiste on työpisteessä 

annettavassa ohjauksessa. 
Koulutusjärjestelyt on tarkoitus suun-

nitella nykyisen sotilasammattihenkilös-
tön koulutusjärjestelmän perusrakenteen 
pohjalta. Runkona ovat sotilasammatilli-
set opintokokonaisuudet sekä sotilasam-
matilliset mestariopinnot. Koulutuksen 

opetussuunnitelmatyötä tehdään parhail-
laan Maasotakoulun johtamana.

Ammattialiupseerikoulutuksen yk-
sityiskohtien varmistuttua täsmätieto ja 
palvelukseenhakuohjeet tulevat puolus-
tusvoimien nettisivulle www.mil.fi .

Alikersantti Pekka Hakamäki jää odot-
tamaan palvelussuhteen ehtoja.

Alikersantti Antti Rämön haaveissa on 
poliisin ammatti.
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Porin Prikaatia edustaneet vääpeli 
Jaakko Pakula ja kersantti Heik-
ki Tyrväinen voittivat tämän-

vuotisen Puolustusvoimien valtakunnal-
lisen vartiotaitokilpailun. Utissa 7. - 8. 
syyskuuta järjestettyyn sotilaspoliisi- ja 
vartiohenkilöstölle tarkoitettuun kilpai-
luun osallistui kahdeksan partiota puo-
lustusvoimien eri joukko-osastoista ja 
laitoksista sekä Kouvolan kihlakunnan 
poliisilaitoksen partio, joka sijoittui toi-
seksi. Päivä- ja yörasteista koostuneessa 
kilpailussa oli kaikkiaan 12 eri tehtävää. 

Porin Prikaatissa 
valtakunnan taitavimmat 
sotilaspoliisit

HYVÄ YHDISTELMÄ. Vääpeli Jaak-
ko Pakulan (vas.) ja kersantti Heikki 
Tyrväisen muodostamassa partiossa oli 
sopivasti edustettuna vuosien kokemus 
ja nuoruuden into. 

Partioiden osaamista testattiin mm. jär-
jestyksenvalvontaan, ensiapuun, aseen-
käyttöön ja pelastustoimeen liittyvissä ti-
lanteissa. Porin Prikaatin partio saavutti 
parhaat pisteet kahdeksassa osatehtäväs-
sä, oli sekä päivä- että yöosuuden paras 
ja voitti koko kisan pistein 227. Toisek-
si tullut poliisin partio jäi voittajasta yli 
20 pistettä. Reserviupseerikoulun par-
tio ylsi pronssille. Valtakunnallisia var-
tiotaitokilpailuja on järjestetty vuodesta 
1998. Porin Prikaatille tämänkertainen 
voitto on järjestyksessään neljäs. 

Teksti ja kuva: Matti Vihurila
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”KYPÄRÄT PÄÄHÄN”. Säkylässä kurssilaiset tutustuivat mm. maavoimien uusimpaan kalustoon ja Porin Prikaatin toi-
mintaan. Keskeisessä osassa olivat myös kuvitteelliseen kriisitilanteeseen liittyvät ryhmätyöt, jotka huipentuivat valtioneu-
voston istuntoon.  Säkylänharjun taisteluampuma-alueella kurssilaiset seurasivat Aliupseerikoulun oppilaiden taistelunäy-
töstä.   

Maanpuolustuskurssi kävi kylässä

YHTEINEN ASIA. 178. Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi vieraili Huovinrinteellä 3. – 5. lokakuuta. Kurssin olter-
manni, johtaja Klaus Cawen (3. vas.), kurssin isäntä, liiketoimintajohtaja Jarmo Puputti (kesk.) ja emäntä, kansanedustaja 
Suvi-Anne Siimes sopivat mukavasti nykypäivän sotilaiden asusteita esittelevien varusmiesten joukkoon – onhan maanpuo-
lustus kaikkien meidän suomalaisten yhteinen asia.
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Armeijassa monikaan nuori ei ole 
varma, missä tehtävässä haluai-
si toimia peruskoulutuskauden 

jälkeen. Tämä ei ollut ongelma jääkäri 
Atte Mantilalle, 19, joka selvityi hyvin 
arvosanoin Porin Prikaatin järjestämältä 
lääkintämieskurssilta.

-   Hakeuduin kurssille omasta tah-
dostani, koska olen aidosti kiinnostunut 
lääkintäkoulutuksesta. Olen suorittanut 
Suomen Punaisen Ristin hätäensiapu-
kurssin ennen armeijaa ja haluan edel-
leen kehittää taitojani. Lääkintämiehen 
homma vaikutti itseni kannalta hyödyl-
lisimmältä, Mantila kertoo.

Esikunta- ja Huoltokomppaniassa 
palveleva Mantila toteaa olleensa yllät-
tynyt 5-viikkoisen kurssin monipuoli-
suudesta.

- Ennen koulutuksen alkua minulla 
oli hieman erilainen mielikuva kurssista. 
Oletin lääkintämiehen koulutuksen ole-
van helpompaa ja vaatimattomampaa. 
En osannut käsittää sitä vastuuta, mikä 
lääkintämiehelle kuuluu. Tämä on ollut 
paljon monipuolisempaa ja hauskempaa 
kuin osasin odottaa. Tietysti huonojakin 
hetkiä mahtuu kurssin varrelle, mutta 
mitään ylitsepääsemätöntä en ole joutu-

Aseina sideharsot ja Aseina sideharsot ja 
kuumemittarikuumemittari

ONKO PAINEITA? Lääkintämies, 
jääkäri Atte Mantila (vas.) tarkasti Sä-
kylän varuskunnan terveysasemalla, 
miten jääkäri Aaro Syrjäsen veren-
paineiden laita oikein on. Kunnossa 
olivat.

nut kohtaamaan, hän tiivistää.
Mantila toteaa myös, kuinka hyödyl-

lisiä ja tärkeitä koulutuksen
tarjoamat taidot olisivat tositilanteen 

sattuessa. Kurssilla harjoitellaan niin 
paljon hätäensiapua, että siitä on pakko 
jäädä edes vähän mieleen. Mies uskoo 
omiin taitoihinsa ja paineensietokykyyn-
sä niin, että pystyisi toimimaan oikein 
vakavankin tilanteen sattuessa. Kuiten-
kaan hän ei koskaan toivo joutuvansa 
tällaiseen tilanteeseen.

Tavoitteena farmasian 
opiskelu

Nyt kun kurssi on saatu päätökseen 
ja lääkintämiehen laukut jaettua, alkaa 
hieman erilainen työrupeama. Lääkin-
tämiehet tulevat esimerkiksi toimimaan 
leireillä ja hoitamaan päivystäjän virkaa 
Säkylän terveysasemalla.Myöhemmin 
jokainen pääsee itse kouluttamaan myös 
uusia alokkaita.

Huhtikuussa päättyvän 270-päiväisen 
palveluksen jälkeen nuori jääkäri suun-
taa katseensa kohti opiskelua ja työsken-
telyä farmasian parissa.

- Tarkoitukseni on pyrkiä opiskele-

maan farmasiaa sekä tehdä hieman ke-
sätöitä apteekissa. Opiskelupaikkaa en 
ole vielä hakenut, mutta luotan kyllä sii-
hen, että alalta avautuu ovi myös minul-
le. Vähän harmittaa, kun lääkeoppi jäi 
niin vähälle kurssilla, mutta onpahan sit-
ten enemmän haasteita tulevaisuudessa, 
miettii Mantila.

Mieleenpainuvimpien kurssikoke-
muksien nimeäminen ei tuota ongelmia. 
Mantila vastaa suoraan, mikä on ollut 
kurssilla ja yleensäkin armeijassa paras-
ta hänen mielestään.

- Ainakin uudet kaverit ja yhteishenki, 
joka vallitsee keskuudessamme. Leireil-
täkin saa todella hyviä ja muistelemisen 
arvoisia kokemuksia, kuten loukkaantu-
neen taistelijan evakuointi. Näitä asioita 
on vaikea selittää kunnolla, joten suosit-
telen, että kaikki, jotka siihen pystyvät, 
tulevat kokemaan ne omakohtaisesti.

Teksti ja kuva: Mikko Kurri
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Aseina sideharsot ja 
kuumemittari

Varusmiesten selkävaivat 
ja niistä johtuvat palve-
luksen keskeyttämiset 
joutuvat tulilinjalle Porin 
Prikaatissa. Varuskunta 
toteuttaa yhdessä pääesi-
kunnan ja UKK-instituu-
tin kanssa tutkimuksen, 
jonka tavoitteena on ke-
hittää varusmiesten ter-
veyttä edistäviä toimin-
tatapoja ja soveltaa niitä 
sotilaskoulutukseen.

Puolustusvoimien lääkintähuol-
lon tutkimusjohtaja, ylilääkä-
ri Harri Pihlajamäki todistaa 

numeroin, että tutkimus on mitä tar-
peellisin. Noin neljännes varusmiesten 
palveluksen keskeyttämisistä johtuu 
erilaisista tuki- ja liikuntaelimistön 
vammoista. Vuosina 1997 – 2003 näistä 
syistä palveluksen keskeyttäneitä oli 4 
272. Tutkimus on kaksiosainen. Tänä 
ja ensi vuonna kerätään vertailuaineis-
to, 2007 – 2008  toteutetaan varsinai-
nen harjoittelututkimus, jonka tuloksia 
verrataan ensimmäisen vaiheen nume-
roihin. 

Kuntoa ja vartalonhallintaa testataan 
palveluksen aikana kolmesti: ensin heti 
palveluksen alussa, seuraavaksi 3 – 4 
viikon kuluttua ja lopuksi kotiutusvai-
heessa. Tutkimukseen liittyvä intensii-
vinen lihaskuntoharjoittelu ajoittuu pal-
veluksen alkuvaiheeseen, neuvontaa 
annetaan koko kuuden kuukauden pal-
veluksen ajan. Tutkimusjoukko kootaan 
pioneeri-, viesti, panssarintorjunta- ja 
kranaatinheitinkomppanioihin heinä-
kuun 2007 saapumiserässä tulevista va-
rusmiehistä. Osallistuminen on vapaa-
ehtoista, mutta Pihlajamäki uskoo, että 
varusmiesten motivaatio lähteä mukaan 
on hyvä. Tutkimukseen liittyvät harjoi-
tukset pyritään niveltämään mahdolli-
simman hyvin muuhun koulutukseen. 
Varusmiesten selkävaivojen ja tapatur-
mien ehkäisytutkimuksen (VASTE) joh-
taja, UKK-instituutin vastaava lääkäri 

Porin Prikaatissa alkoi sota 
selkävaivoja vastaan 
Teksti ja kuvat: Jorma Pihlava

Jari Parkkari sanoo, että jos harjoit-
telututkimuksesta saadaan myönteisiä 
tuloksia, voidaan niiden pohjalta tuot-
taa uusi valtakunnallinen selkävaivojen 
ja tapaturmien ehkäisyn toimintamalli. 
Tutkimus on varuskunnissa ensimmäi-
nen laatuaan, mutta ummikkona UKK-

instituutti ei ole liikkeellä. Parkkarin 
mukaan Säkylän tutkimuksen lihaskun-
toharjoitusohjelma ja neuvontapro-
sessi pohjautuvat instituutin yhdessä 
VR-yhtymän kanssa tekemään vuoden 
mittaiseen selän varhaiskuntoutusoh-
jelmaan. Tutkimukseen liittyy ohjat-
tu lihaskuntoharjoittelu, jolla opetetaan 
kehon ja erityisesti alaselän neutraali-
asennon hallintaa. Tavoitteena on an-
taa tietoa selkävammojen ja tapaturmi-
en ehkäisystä sekä opettaa varusmiehet 
soveltamaan sitä kaikissa varusmiespal-
velun tehtävissä sekä myös vapaa-ajalla. 
- Pitää parantaa lannerangan tukevuut-
ta, välttää vahingollista kuormitusta ja 
oppia hallitsemaan lannerangan oikea 
neutraaliasento, Parkkari tiivistää ja 
huomauttaa, että kivulias noidannuoli 
voi iskeä väärän asennon vuoksi niinkin 
viattomassa tilanteessa kuin aamuisella 
hammaspesulla. 

LIIKKUVUUS TESTISSÄ. Vuoden Hyvien tapojen lähettilääksi valittu tutki-
muskoordinaattori Anu Mylläri testaa Matti Arosen (vas.) ja Pekka Niemeläisen 
hartiaseudun liikkuvuutta. Kumpikin pioneeri kertoo välttyneensä armeijassa 

YHDELLÄ JALALLA. Kapealla pal-
killa seisominen on yksi testauskoh-
de. Tasapainoilemassa pioneeri Matti 
Aronen.  
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Toisen kerran Libanoniin

Suomalaiset rakentavat 
rauhaa  Teksti: Matti Vihurila  Kuvat : Esa Urhonen ja Kari Ojanen

Ensimmäisenä koulutuksensa 
aloittivat kuljettajiksi koulutet-
tavat 70 reserviläistä syyskuun 

lopulla. Päällystö astui palvelukseen 
5. lokakuuta ja pääjoukko seuraavana 
päivänä. Aikataulu oli kireä: pääjoukon 
koulutukseen oli varattu vain 11 päivää.

- Tämä riittää, sillä rakennus- ja maan-
siirtoalan ammattilaisista koostuva jouk-
ko omaa jo valmiiksi rautaisen ammat-
titaidon. Koulutuksen aikana kerrataan 
sotilaan perustaidot ja opetellaan krii-
sinhallinnan perusteet. Lopuksi paneu-
dutaan tehtäväkohtaiseen erikoiskou-
lutukseen. Ei myöskään sovi unohtaa, 
että koulutus jatkuu edelleen toimialu-
eella, kertoo koulutuksen suunnittelusta 

ja toteutuksesta vastannut majuri Marko 
Lahtinen. 

Suomalaiset perustavat yhdessä ir-
lantilaisten kanssa pataljoonan, johon 
kuuluu esikunnan lisäksi yhteinen Esi-
kunta- ja huoltokomppania, irlantilai-
nen Suojauskomppania ja suomalainen 
Pioneerikomppania. Komppanian pääl-
likkö, majuri Juha Helle kuvaa osuvasti 
joukkonsa roolia Libanonissa.

- Me olemme rauhanturvaajia, joiden 
työ kallistuu pari piirua rakentamisen 
puolelle.

Tukikohtien rakentamisen lisäksi teh-
täviin kuuluu partiotiestön kunnostus ja 
räjähteiden raivaaminen. Oma telttalei-
ri pystytetään lähelle Marjayounin kau-

punkia koillis-Libanoniin. Toiveissa on, 
että telttamajoituksesta päästään eroon 
jouluun mennessä. 

Osapuolet sitoutuneet 
YK:n väliintuloon

Suomalaisten tulevia olosuhteita on 
dramatisoitu kohtuuttoman paljon. Porin 
Prikaatin komentajan, eversti Markku 
Nikkilän mukaan kyseessä on kuitenkin 
perin tavanomainen rauhanturvaoperaa-
tio.

- Lähtökohtana on se, että molemmat 
alueella viimeksi sotineet osapuolet hy-
väksyvät YK-joukkojen läsnäolon. Kai-
kissa rauhanturvaoperaatioissa näin ei 

Suomi osallistuu Lähi-
idän viimeisimmän kriisin 
jälkiselvittelyihin runsaan 
200 hengen kriisinhallin-
tajoukolla. Tällä kertaa 
suomalaisten päätehtävä-
nä on tukikohtien raken-
taminen UNIFIL-joukoille 
(United Nations Inter-
im Force in Lebanon). 
Suomalaisen Kriisinhal-
lintajoukon Libanonis-
sa (SKJL) perustaminen, 
varustaminen ja koulutus 
hoitui Porin Prikaatilta lä-
hes rutiinilla, vaikka teet-
tikin ennätyksellisen pal-
jon työtä ennätyksellisen 
lyhyessä ajassa. Kosovo, 
Eritrea ja Bosnia ovat
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Suomalainen Kriisinhal-
lintajoukko Libanonissa 
(SKJL)

Suomalaisten vahvuus 211, joista
• puolustusvoimien palkattua 
 henkilöstöä 25 %
• reserviläisiä 75 %
• keski-ikä 32 v
• naisia 2,8 % (6)
• 75 % henkilöstöstä osallistunut 
 rauhanturvatehtäviin vähintään 
 kerran aikaisemmin
 
Suomi muodostaa yhdessä Irlannin 
kanssa pataljoonan, johon kuuluvat
• yhteinen Esikunta- ja Huoltokomppa 
 nia
• irlantilainen Suojauskomppania ja
• suomalainen Pioneerikomppania

Suomalaisten päätehtävinä
• tukikohtien rakentaminen UNIFIL- 
 joukoille
• partiotiestön raivaaminen
• räjähteiden raivaaminen

SKJL:n materiaali
Joukon materiaali, ajoneuvot ja työ-
koneet laivattiin Raumalta Beirutiin
Materiaalia oli yhteensä 163 merikon.
ttia (paino lähes 100 000 tonnia).
Ajoneuvoja ja työkoneita oli yli 130, 
mm.
• 2 telapuskutraktoria
• 5 kaivinkonetta
• 4 kaivurikuormaajaa
• 5 pyöräkuormaajaa
• 2 raivaamisajoneuvoa (Raisu)
• 6 dumpperia
• 18 kuljetuspanssariajoneuvoa 
 (Sisu XA-185 eli Pasi)
• 21 maastohenkilöautoa.

suinkaan ole ollut. En näe riskejä miten-
kään erityisinä, Nikkilä toteaa. 

Majuri Juha Helteen mukaan suurim-
mat riskit liittyvät räjähteisiin, liikentee-
seen ja ääriliikkeiden toimintaan. Räjäh-
teiden osalta Helle kuitenkin muistuttaa 
Balkanin tilanteesta 1990-luvun alku-
puolella. Bosniassa laskettiin olevan en-
nen raivauksia kymmenen miljoonaa 
miinaa tai ammusta. Libanonissa sodan 
jäljiltä arvioidaan maastoon jääneen noin 
miljoona rypälepommin ammusta. 

- Meidän tukikohta-alueella ei tietääk-
seni ole taisteltu eikä sitä ole miinoitettu, 
Juha Helle kertoo.  

RAUMALTA BEIRUTIIN.Suomalaisen Kriisin-
hallintajoukon materiaali ja ajoneuvot laivattiin 
Rauman satamasta koti Beirutia.
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Kokoonnuimme innostuneen 
hämmennyksen vallassa pri-
kaatin esikunnan edessä perjan-

tai-iltana klo 18.00. Puolustusvoimien 
palveluksessa olevista siviilihenkilöis-
tä koostunut joukkomme oli pienenty-
nyt parin peruutuksen vuoksi ja lopulta 
meitä oli jäljellä kymmenen pelotonta. 
Kurssin vetäjinä toimivat Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n Varsinais-Suomen pii-
rin reserviläiset.

Ensimmäinen etappi oli ampumara-
tojen  Paviljongilla, missä kuittasimme 
varusteet. Sää oli melko lämmin, mutta 
tuulinen ja päivän mittaan oli satanut to-
della runsaasti. Seuraava haastava tehtä-
vämme oli puolijoukkueteltan pystytys. 
Kouluttajien ohjeiden mukaan saimme 
lopultakin kaksi telttaa pystytetyksi huo-
limatta siitä, että puuttuvat keskisalot 
korvattiin lankuilla. Kamiinan sytyttä-
minen kosteilla puilla olikin jo niin vaa-
tiva toimenpide, että meidän naisten oli 
turvauduttava miesten apuun. Nuotion 
ääressä joimme iltateet ja paistoimme 
itse vuolemillamme tikuilla maistuvat 
makkarat.

Seuraavaksi marssimme pimennees-
sä myrskyisessä illassa ampumaradalle 
havainnoimaan yön ääniä ja valoja. To-
tesimme, että pienetkin äänet kuuluvat 
yllättävän helposti, mikä paljastaa ”vi-
holliselle” olinpaikkasi todella hyvin. 
Toisaalta oli vaikeaa hämärässä huoma-
ta ryömien lähestyvää hyökkääjää, mut-
ta valonvahvistimen ja lämpökameran 
avulla tarkkailu oli helpompaa. Kuin ti-
lauksesta saimme nähdä myös taivaan 
oman valoshow’n eli tähdenlennon.

Ennen iltatoimia jaettiin kipinävuorot 
pareittain. Odotettavissa oli mielenkiin-
toinen ja pikkuisen pelottavakin tehtävä. 
Saatuamme kamiinan aamuyöstä hyvin-
kin kuumaksi, päätimme luopua lopuista 
kipinävuoroista. Tämän seurauksena he-
räsimme kylmän kosteassa teltassa en-
nen aamua.

Aamun ensimmäinen tehtävä oli val-
mistaa trangioilla eli retkikeittimillä aa-
mupuuro. Maasto-oloissa jopa suolaton 
kaurapuuro maistui, teen ja sämpylät 
saimme muonituskeskuksesta. Seuraa-
vaksi purimme molemmat teltat kou-

Siviilit sotilaiden Siviilit sotilaiden 
hommissahommissa

luttajiemme ohjeistuksella. Iso teltta on 
pakattava oikein, muuten se ei sovi pus-
siinsa!

Lauantaipäivän odotettu ampumahar-
joitus antoi todellakin jokaiselle jotain. 
Alussa oli normaali rynnäkkökivääriin 
tutustuminen, purkaminen ja kokoa-
minen. Tämän jälkeen ammuttiin 5 + 5 
kohdistuslaukausta ja tehtiin tarvittavat 
tähtäintensiirrot eli korjausnapsut. Var-
sinaiset kymmenen laukauksen sarjat 
ammuttiin makuulta. Todettiin, että nai-
sista jotkut ovat varsin kehityskelpoisia 
ampujia, sillä parhaan tulos oli peräti 
87. Ammuimme myös pystystä käänty-
viin tauluihin, mikä olikin jo vaikeam-
paa. Pistoolilla ampuminen oli jokaiselle 
uutta, mutta tästäkin lajista löytyi uusia 
lahjakkuuksia! Lisäksi tutustuimme eri-
laisiin haulikkoammuntoihin. Ammun-
tojen päätyttyä puhdistimme ja öljysim-
me rynnäkkökiväärit huolella.

Lauantai-iltana koulutus jatkui kar-
tanluku- ja kompassisuunnistuksella. 

Reittimme päättyi Eräseuran metsästys-
majalle, missä hikinen joukko pääsi sau-
naan ja pesulle. Saunapuhdas porukka 
kokoontui iltanuotiolle nauttimaan ilta-
palasta ja yhdessäolosta sekä muistele-
maan päivän tapahtumia.

 Sunnuntaiaamuna herätystä ei tarvit-
tu, koska joukko heräili omia aikojaan 
heti kello kahdeksan tienoilla. Runsaan 
aamiaisen jälkeen saimme vielä suojau-
tumis- ja alkusammutuskoulutusta. Jo-
kainen käytti nestesammutinta avotulen 
sammutukseen ja harjoitteli sammutus-
peitteen käsittelyä. Lisäksi perehdyimme 
hätäensiavun antamiseen onnettomuus-
paikalla, kylkiasentoon kääntämistä ym.

Jäljellä oli vielä varusteiden luovutus 
sekä maittava ateria muonituskeskukses-
sa. Olimme väsyneitä, mutta todella tyy-
tyväisiä viikonvaihteen sisältöön ja ko-
kemuksiin. Suuri kiitos hyväntuulisille 
ja innostuneille vapaaehtoisille koulut-
tajillemme!

Teksti: Aune Levander
Kuva: Suvi Kössi
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PORILAISEN PÄIVÄKIRJA

PORILAISKOMENTAJAT. Porin Pri-
kaatin entiset komentajat vierailivat 
kesällä Huovinrinteellä 89-vuotiaan 
kenraaliluutnantti Erkki Setälän joh-
dolla (kuvassa keskellä). Setälä toimi 
”Porilaisten” komentajana vuosina 
1968 – 1970. Vierailuun osallistui-
vat myös eversti Markku Aherto (vas.) 
sekä prikaatikenraalit Olli Nepponen 
ja Arto Räty. Isäntänä toimi nykyinen 
komentaja, eversti Markku Nikkilä 
(oik.)

PORIN PRIKAATIIN 
SIIRTYNEET:

Pääesikunnasta:
Everstiluutnantti Juha Kurenmaa 
1.10.2006 

Maasotakoulusta:
Vänrikki Essi Silfver 31.8.2006
Vänrikki Petri Suni 31.8.2006

Reservistä:
Toimistosihteeri Anne Jokinen 3.7.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Veli-Matti Suihkonen 10.7.2006
Toimistosihteeri 
Anne-Mari Touru 7.8.2006
Toimistosihteeri 
Marjo Mäkelä 21.8.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Juho Suopanki 1.9.2006
Sairaanhoitaja Marita Lehto 1.9.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Tuomas Laine 4.9.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Jan-Erik Paimander 4.9.2006
Varastomies Petra Vallin 4.9.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Mikael Björkqvist 12.9.2006
Sairaanhoitaja Päivi Sainio 1.10.2006

EUBG (reservistä siirtyneet):
Lääkäri Valpuri Taulasalo 2.6.2006
Kersantti 
Ville-Matti Väisänen 15.9.2006

EUBG (puolustusvoimista siirtyneet):
Everstiluutnantti 
Petri Kosonen 1.10.2006
Luutnantti Tommi Kivenjuuri 1.8.2006
Ylikersantti 
Jaakko-Pekka Laitala 1.8.2006
Kersantti Mika Jäkälä 1.8.2006
Kersantti Olli Ristimäki 1.8.2006 
Kersantti Anssi Kaskinen 1.8.2006 
Kersantti Ronny Bäckman 1.8.2006
Kersantti Jaakko Mölsä 1.8.2006 
Kersantti Pekka Ala-Räisänen 1.8.2006
Ylikersantti Mikko Lahti 1.8.2006 
Ylikersantti Enrico Huovinen 1.8.2006
Kersantti Pertti Väyrynen 1.8.2006
Kersantti Lauri Säippä 1.8.2006 
Kersantti Sampo Kuikka 1.8.2006
Kersantti Pirkka Hanttu 1.8.2006 
Kersantti Jaakko Mustonen 1.8.2006

Kersantti Mikko Herd 1.8.2006
Ylikersantti Jan Knutti 1.8.2006
Kersantti Kimmo Heinonen 1.8.2006
Kersantti Janne Lehtonen 1.8.2006
Kersantti Tero Ruokonen 1.8.2006
Kersantti Juhani Mäkinen 1.8.2006
Kersantti Sami Ruotsi 1.8.2006
Kersantti Teemu Markkanen 1.8.2006
Kersantti Pasi Holopainen 14.8.2006
Kersantti Lauri Juven 25.8.2006
Luutnantti Joni Hurppu 18.9.2006

PORIN PRIKAATISTA 
SIIRTYNEET:

Maanpuolustuskorkeakouluun:
Kapteeni Jyrimatti Hollmén 1.8.2006

Reserviin:
Hankkija Henry Niitynpää 1.7.2006
Sotilasammattihenkilö
 Mikko Nurminen 18.7.2006
Sotilasammattihenkilö 
Aki Jokela 24.7.2006
Sotilasammattihenkilö 
Toni Laurila 14.8.2006
Lääkäri Simo Rehunen 25.8.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Ville Mannonen 4.9.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 

Toni Juva 4.9.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Lauri Lehtinen 4.9.2006
Jääkäri (EUBG) Ho Nguyen 8.9.2006 
Jääkäri (EUBG) 
Aki Säkkinen 21.9.2006
Varastomies 
Eino Suominen 27.9.2006
Sairaanhoitaja Marita Lehto 30.9.2006



Henkilökunta

- Sotilaskodin uutena osa-aikaise-
na kirjastonhoitajana on aloittanut 1.8. 
Leena Korpela. Anneli Isotalo jäi eläk-
keelle kyseisestä työstä 1.9. Me kaikki 
toivomme hänelle mukavia eläkepäiviä.

- Säkylän sotilaskodin henkilökunnan 
työsuhdemuistamiset saivat tänä vuon-
na Sirkka-Liisa Kiiski (25 vuotta), Aila 
Malja (20 vuotta) ja Tuija Ryömä (10 
vuotta). 

Tapahtumia

- Perinteisessä sisarten saunaillassa 
13.6. Lännen Kyläyhdistyksen saunalla 
oli 34 sisarta.

- Varusmiesten kotiuttamisjuhlassa 
6.7. Eeva Luoto jakoi palkituille varus-
miehille Säkylän, Porin ja Turun sotilas-
kotien tunnustuspalkinnot.

- Uusien alokkaiden tulojuhlassa 
14.7. emännöivät Eeva Luoto, Tarja 
Putko ja Pirjo Vaano. Tilaisuudessa 
esiintyivät Säkylän Naisvoimistelijoiden 
tanssiryhmä sekä Mortare-orkesteri. Si-
nebrychoffi n lahjoittamia juomapulloja 
jakoivat Anna-Maija Vihottula, Maa-
rit Vihottula, Riikka Vuorinen ja Nii-
na Kokkonen.

VIHERHIUKKASET 
3/2006 

Laatinut: Marjaana Vihottula

- Alokkaiden tulojumalanpalveluk-
sessa 16.7. Gideon veljien lahjoittamia 
virsikirjoja olivat jakamassa sotilaskoti-
sisaret Tarja Putko ja Terttu Inkinen.

- Sisarten kesäretki tehtiin 12.8. Hä-
meeseen, Pälkäneelle Rönnvikin viiniti-
lalle ja Kangasalalle Marjamäen pajuti-
lalle. Mukana oli 42 iloista sisarta.

- Porin Prikaatin komentajaa eversti 
Markku Nikkilää olivat onnittelemas-
sa Upseerikerholla 14.8.2006 Susanna 
Vuorinen, Merja Lankinen ja Tuija 
Ryömä.

- Ikivihreät sisaremme oli kesäretkel-
lä Eurajoella Vuojoen kartanossa 17.8.. 
Mukana oli 29 sisarta. 

- Jusu Lounela oli juontamassa va-
rusmiesten viihdeiltaa Porilaisaukiolla 
24.8. Viihdeillassa soittivat Happoradio 
ja Dame. 

- Porin Prikaatin vala järjestettiin 
Huittisissa 25.8. Sotilaskotia edustivat 
Susanna Vuorinen ja Merja Lankinen.

- Tasavallan presidentti Tarja Ha-
lonen vieraili prikaatissa 28.8. Presi-
dentin lounaalle oli kutsuttu myös yh-
distyksemme puheenjohtaja Susanna 
Vuorinen. Susanna antoi presidentille 
kotiin vietäväksi korillisen sotilaskodin 
munkkeja.

- Turun ja Porin sotilaskotialueen 
aluetoimikunnan kokoukseen osallis-
tuivat 28.8. Susanna Vuorinen, Marja 
Syrilä ja Päivi Lainikka.

- Uusien sotilaskotisisarien koulutus-
illassa 30.8. oli 11 uutta sisarta.  

- Varusmiesten konfi rmaatiotilaisuu-
dessa Rymättylässä Kunstenniemen lei-
rikirkossa 31.8. olivat Marita Torkkeli, 
Sirkka Perttula ja Aila Hurttila.

- Naisten Valmiusliiton ”Raasi 2006”-
maastotaito ja maastoensiapukoulutuk-
seen 1. – 3.9. osallistui 30 henkilöä. Ma-
rita Torkkeli toimi leirin ”vääpelinä”.

- Tuusulan sotilaskotisisaret vierai-
livat luonamme 23.9. Tutustuimme yh-
dessä harjun maastoon ja Porilaismu-
seoon sekä nautimme maukasta keittoa 
sotilaskodissa.

Tulevia tapahtumia  

- 30.11. yhdistyksen syyskokous so-
tilaskodissa.

- 14.12. sisarten pikkujoulu Säkylän 
seurakunnan leirikeskuksessa Pihlavas-
sa.

POTRETTI.
Ikivihreät sisaremme oli kesäretkellä 
Eurajoella Vuojoen kartanossa 17.8. 
Mukana oli 29 sisarta. 
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Munkki maittaa 
maastossa
Teksti ja kuva: Joonas Isotalo

Kello lähenee iltakah-
deksaa ja varusmiehet 
teltoissaan alkavat et-
siä lompakoitaan. Kaikki 
tietävät, että sotilaskodin 
auto saapuu pian. Kah-
via ja munkkia kaipaavat 
sotilaat alkavat parveilla 
ilmoitetulla saapumispis-
teellä. Muutaman minuu-
tin kuluttua auto onkin 
paikalla ja myyntipiste 
pystyssä. 

Sotilaskotiauto on tuttu näky Säky-
län maisemissa. Lähes joka ilta toinen 
tai molemmat sotilaskodin autoista läh-
tevät piristämään varusmiesten-ja nais-
ten metsässä viettämiä iltoja. Mikään 
ei ilahduta niin paljon raskaan metsässä 
vietetyn päivän jälkeen kuin kuuma kah-
vi ja tuore munkki. 

-Sotilaiden iloiset ilmeet ”sotku-
auton” saapuessa on paras palkka, minkä 
tästä työstä saa, eikä positiivisen palaut-
teen kuulemiseen kyllästy ikinä, toteaa 
Terttu Inkinen.

Inkinen on yksi noin 35 maastosisa-
resta jotka tekevät auton kanssa metsä-
keikkoja. Huittisten ammatti- ja yrittäjä-
opistossa Kokemäellä opettajana toimiva 

Inkinen on ollut mukana sotilaskotiyh-
distyksen toiminassa vuodesta 1992.

-Alunperin ajauduin Vihreiden sisar-
ten toimintaan ystäväni kautta. Nykyi-
sin toimin Säkylän Sotilaskotiyhdistyk-
sen johtokunnan jasenenä ja liikkuvan 
sotilaskotiauton vastaavana. Puolustus-
voimat on aina ollut lähellä sydäntäni 
ja Vihreiden sisarten toiminta on omalla 
tavallaan minun tapani suorittaa varus-
miespalvelusta, hymyilee Inkinen.

”Ihailtavaa, että nämä 
naiset jaksavat tulla
 luoksemme metsään”

 Kahvin ja munkin lisäksi makkara, 
karkit ja tupakka käyvät aina metsäs-
sä kaupaksi. Pikkupurtava sirpaleliivin 
etutaskussa voi pelastaa uupuneen tais-
telijan pahalta väsymykseltä metsän sii-
meksessä. Varusmiesten mukaan sotilas-
kotiauto on painonsa arvoinen kullassa.

- Sotkuauto on mukava mielialan 
nostattaja täällä metsän keskellä. Tuo-
re munkki ja kuuma kahvi lähestulkoon 
teltan ovelle toimitettuna saa väsyneim-
mänkin sotilaan suupielet nousemaan. 
On todella hienoa ja ihailtavaa, että 
nämä naiset jaksavat tulla metsään mei-
dän luoksemme, ja kaiken lisäksi vielä 
vapaaehtoistyönä, kommentoi jääkäri 
Akseli Tuomisto.

Tavallisten lähiseudun metsäkeikko-

jen lisäksi maastosisaret ovat olleet mu-
kana myös isommissa, jopa kansainvä-
lisissä harjoituksissa kuten mm. Nordic 
Peace -harjoituksissa.

- Isoissa operaatioissa mukana olemi-
nen on ollut mieleenpainuvimpia koke-
muksia, mitä tässä työssä olen saanut. 
Tottakai myös tavalliset metsäkeikat 
ovat aina yhtä mukavia kokemuksia, li-
sää Inkinen.

Virikkeitä ja piristystä so-
tilaille vuodesta 1918

Sotilaskotityöllä on pitkät perinteet 
Suomessa. Jo vuodesta 1918 lähtien se 
on tarjonnut virikkeitä ja piristeitä maa-
tamme palveleville miehille ja naisille.

Kattojärjestö Sotilaskotiliitto perus-
tettiin 1921, josta se on levinny 40:ksi 
rekisteröidyksi sotilaskotiyhdistykseksi, 
joilla on tällä hetkellä  noin 7 000 eri-
ikäistä jäsentä ympäri Suomea. Palkat-
tua henkilöstöä sotilaskodeissa on noin 
250.

Vuonna 1963 perustettu Säkylän Soti-
laskotiyhdistys on yksi Suomen suurim-
pia. Säkylän sotilaskodissa työskentelee 
18 palkattua henkilökuntaan kuuluvaa, 
joiden lisäksi yli 200 vihreää sisarta 
osallistuu vapaaehtoistyöhön. Kaikkiaan 
Säkylän Sotilaskotiyhdistykseen kuuluu 
noin 400 jäsentä.
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Kauniina lauantaiaamuna linja-
autollinen eri-ikäisiä sotilasko-
tisisaria lähti perinteiselle kesä-

retkelle, tällä kertaa suuntana oli Häme.  
Matkanjohtajamme Tuija oli laatinut 
hyvän aikataulun, missä oli huomioitu 
lämpimän sään vaatimat tauot. Ensim-
mäinen pysähdys ja kahvitauko olikin jo 
Pirkkalassa.

Pälkäneellä retkikohteena oli Rönn-
vikin viinitila, missä tilan emäntä ker-
toi meille viinitilan toiminnasta ja tuot-
teista. Kuulimme muun muassa, miten 
Suomen alkoholilainsäädäntö vaikuttaa 
viinin myyntiin. Esityksen aikana 
meillä oli mahdollisuus mais-
tella myös yhtä tilan viineis-
tä.

Kävimme katsomas-
sa viinin valmistus- ja 
pullotuslaitteita ja tie-
tysti poikkesimme vii-
nitilan myymälässä. Maittavan 
lounaan jälkeen iloinen joukkomme 
oli valmis siirtymään seuraavaan ret-
kikohteeseemme.

Oletko nähnyt pajusta 
tehtyä yli 12 metristä 
kirahvia? Marjamäen 
pajutilalla voi ”törmä-

Kesäretki viinin ja pajun 
ihmeelliseen maailmaan
Teksti ja kuva: Marjaana Vihottula

PAJUSTA ASIAA.  Marjamäen 
pajutilan isäntä Esko Marjamä-

ki perehdytti sisaret pajutöiden 
ihmeelliseen maailmaan.

tä” eläinhahmoihin ja kaikkeen mahdol-
liseen tavaraan mitä voi kuvitella pajus-
ta valmistettavan. Pajutilan tuotteista 
ja elämästä kertoi tilan isäntä, muka-
van letkeällä tavallaan. Retkiaikataulun 
mukaan tutustumiseen pajutilaan ja sen 
tuotteisiin oli varattu aikaa kaksi tuntia.  
Kyselimme leikkimielisesti matkanjoh-
tajaltamme, miten saamme aikamme 
kulumaan, mutta pajutilan isännän sa-
noja siteerataksemme, olimme saapu-
neet naisten ostostaivaaseen. 

Kiitos kaikille mukana olleille hy-
västä matkaseurasta ja kiitos 

myös kuljettajallemme 
turvallisesta kyydistä. 

Ensi vuonna taas 
uudestaan, mut-

ta minne?
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Säkylän sotilaskotiyhdistys on 
valinnut uudeksi kirjastonhoita-
jaksi 23-vuotiaan kirjastomer-

konomin Leena Korpelan. Sotilaskoti-
työn parissa hän on toiminut jo vuodesta 
2000. Korpelan mukaan uusi työ on vas-
tannut ennakko-odotuksia ja vastaanotto 
ollut lämmin.

- Kun muu maailma ja elämänmeno 
on kiireistä ja hälisevää, kirjasto tarjo-
aa rauhaisan suojan tältä kaikelta, Leena 
Korpela kuvaa kirjaston nykyluonetta. 
Kirjastonhoitajaksi yli 30 hakijan jou-
kosta valittu Leena aloitti alan opinnot 
Seinäjoen palvelualojen oppilaitokses-
sa, mistä valmistui kirjastomerkonomik-
si. Tällä hetkellä opinnot jatkuvat Turun 
ammattikorkeassa, tavoitteena valmistu-
minen tradenomiksi informaatio- ja kir-
jastopalveluiden opinto-ohjelmasta v. 
2008.

Leena Korpela työskentelee sotilas-
kodin kirjastossa neljänä iltana viikossa. 

Sotkun kirjasto uusiin, 
nuoriin käsiin
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

Vapaaehtoisia kirjastosisaria on nelisen-
kymmentä. Kuukausittain kirjastosta lai-
nataan noin 300 teosta, joiden laina-aika 
on kolme viikkoa.

- Dekkarit, etenkin kotimaiset, ovat 
varusmiesten suosiossa. Reijo Mäen ja 
Harri Nykäsen kirjat ovat tiuhaan lai-
nassa. Toisaalta myös sarjakuvat kuulu-
vat varusmiesikäisten lukemistoon. Joku 
saattaa poistua täältä mukanaan 20 leh-
den pino Aku Ankkoja, Leena kuvailee 
varusmiesten lukutottumuksia.

Uusi lainausjärjestelmä 
käyttöön ensi vuonna

Sotilaskodin kirjahankintoihin on va-
rattu 5 000 euroa ja uutuusmusiikin os-
toon 500 euroa. Vuosien saatossa mu-
siikin kuuntelu kirjastossa on kuitenkin 
vähentynyt, mikä selittynee mp3-soitti-
mien yleistymisellä.

- Meiltä kysellään jonkin verran myös 

pääsykoekirjoja, mutta niiden hankinnan 
suhteen olemme pidättyväisiä, sillä pää-
sykoekirjojen elinkaari on varsin lyhyt, 
Leena Korpela kertoo.

Viihdekirjallisuuden puolelta pojat 
ovat viimeksi pyytäneet Juha Vuori-
sen ”Juoppohullun päiväkirjan” ja Sven 
Hasselin teosten hankintaa. 

Kirjaston lainaukset taltiodaan tois-
taiseksi sekä manuaaliseen että sähköi-
seen järjestelmään. Vuoden vaihteen 
jälkeen käytössä on enää sähköinen lai-
nausjärjestelmä, johon kirjastosisaria on 
koulutettu työn ohessa, ja koulutus jat-
kuu edelleen.

- Uuden järjestelmän käyttöönotto on 
arveluttanut muutamia sisaria, joille tie-
totekniikan käyttö ei ole entuudestaan 
tuttua. Olenkin sanonut heille, että lai-
naukset hoidetaan jatkossakin kaikessa 
rauhassa, sisarten ehdoilla. Ja kyllähän 
työ tekijäänsä opettaa, uusi kirjastonhoi-
taja hälventää ennakkopelkoja. 

OMA SUOSIKKI. Leena Korpela 
nauttii Jari Tervon kirjoista. Dek-
karit kiinnostavat varusmiehiäkin.



Teksti ja kuvat: Joonas Isotalo

Suomen huippuartistien esityksiä 
saapui seuraamaan satapäin va-
rusmiehiä, reserviläisä ja sivii-

lejä. Vaikka elettiin jo elokuuta, sää oli 
kuin keskikesällä eikä taivaalta löytänyt 
pilveä etsimälläkään. Konsertin polkai-
si räväkästi käyntiin Dame soittamalla 
biisejä debyyttialbumiltaan ”So was it 
worth dying for”. Dame on Tiktakin ki-
taristin Emilia ”Emppu” Suhosen soo-
loprojekti, joka on ollu yksi tämän vuo-
den kovimmista yllättäjistä. 

Esiintyjien lisäksi lavalla heilui myös 
radiojuontajana tunnettu Jusu, joka  
nauratti ja viihdytti yleisöä  erilaisilla 
kilpailuilla ja armeijaan liittyvillä vit-
seillä. Ohjelmassa oli mm. pullansyönti-
kilpailu sekä kisa, jossa voittajaksi selvi-
ytyi se, joka sai ensimmäisenä vedettyä 
kondomin päänsä ympäri. Toisena esiin-
tyjänä lavalle nousi Happoradio, joka on 
jo useamman vuoden ajan kuulunut suo-
malaisbändien ykköskastiin. Happoradi-
on tänä vuonna ilmestynyt kolmas albu-
mi ”Vuosipäivä” on soinut tiuhaa tahtia 
kaikilla radioasemilla.

Sadat uudet ja vanhat 
”Porilaiset” kokoontui-
vat torstaina 24. elokuuta 
Säkylän Huovinrinteelle 
seuraamaan Varuskumi-
konserttia. Alokkaidenkin 
suut kääntyivät hymyyn 
musiikin pauhatessa au-
ringon lämmittämällä Po-
rilaisaukiolla, missä ylei-
söä viihdyttivät Dame, 
Happoradio sekä juonta-
jana toiminut Jusu Lou-
nela.

Jo perinteeksi muodostuneen Varus-
kumikonsertin järjestivät YleX, Syöpä-
järjestöt, Sotilaskoti sekä Magic.

- Varuskumikonsertti  on mukava pi-
ristysruiske viikon keskellä ja nostaa ki-
vasti kaikkien mielialaa,  pohti aliker-
santti Heikki Aaltonen

Varuskumit jakoon 
Suomen turvaksi
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Varuskumit jakoon 
Suomen turvaksi

29



Ruotsin suurvalta Itämeren alueel-
la perustui Kustaa II Aadolfi n 
ja hänen seuraajiensa Kristiina 

kuningattaren, Kaarle X Kustaan ja 
Kaarle XI toimintaan Ruotsin valtais-
tuimella. Heidän aikanaan käytiin lu-
kuisia sotia Puolaa, Saksaa, Tanskaa ja 
Venäjää vastaan. Sodat käytiin Itämeren 
ympäristössä ja näihin sotiin osallistui 
myös Porin Rykmentti. Taistelujen tie 
kulki vaihtelevalla menestyksellä Ruot-
sin suurvalta-armeijan kansainvälisessä 
joukossa. Taistelutappiot olivat yleensä 
vähäiset, erilaiset kuumeet ja rutot sen 
sijaan tekivät joukoissa pahaa jälkeä.

Taistelukentille vietiin paljon miehiä 
ja hevosia, mutta palasi vain vähän, har-
vat palanneistakaan olivat terveitä. Pa-
lanneet olivat lähes säännönmukaisesti 
vammaisia, invalideja tai muuten raih-
naisia. Joukossa on kuitenkin aina myös 
poikkeuksia. Yksi sellainen oli varsin 
korkeaan arvoon ja ikään päässyt Wil-
helm Bock. 

Wilhelm Bock syntyi vuoden 1610 
vaiheilla. Suku kuului Liivinmaan sak-
salaisperäiseen aatelistoon. Osa suvus-
ta haarautui Suomeen ja otettiin Ruot-
si-Suomen ritarihuoneeseen nimellä 
Bock från Lackmes. Wilhelm Bock 
astui sotapalvelukseen nuorena ja oli 
v.1630 aliupseerin(majoittaja) vakans-
silla Reinhold Metstaken Rykmentissä, 
kun se laivattiin Turusta Stranlundiin. 

Wilhelm Bock, 
aikansa veteraani!
Teksti: Pekka Kinkku

Hän palveli joukko-osastossa läpi kaik-
kien arvoasteiden (vänrikki v.1634, luut-
nantti v.1637 ja kapteeniluutnantti sa-
man vuoden lopussa, kapteeni v.1638, 
majuri v.1653, everstiluutnantti v.1655). 
Vuosina 1671 - 1674 Wilhelm Bock oli 
rykmentin tosiasiallinen komentaja, sillä 
nimellinen komentaja, eversti Fleming 
asui Ruotsissa.

Wilhelm Bock sai 21.11.1674 everstin 
valtakirjan ja määrättiin Porin Rykmen-
tin (Hans Majestets Biörneborgs Lähns 
Infanterie Regements) komentajaksi, 
joksi joukko-osastoa nyt ensi kerran vi-
rallisesti nimitettiin. Eversti Bock toimi 
vielä neljä vuotta rykmentin komenta-
jana ja erosi palveluksesta 24.1.1679. 
Palkkioksi uskollisesta ja pitkäaikaisesta 
(49 vuotta) palveluksesta määräsi kunin-
gas hänelle maksettavaksi täyden evers-
tin palkan koko elinajaksi.

Veteraani oli osallistunut mm. Leip-
zigin taisteluun v.1642, Riian kaupungin 
puolustukseen venäläisiä vastaan syksyl-
lä 1656 ja puolalaisia vastaan syksyllä 
1657. Hän oli ollut vuosikausia rykmen-
tin mukana. Stralsundissa ja Stettinis-
sä ko kaupunkien varusväkenä. Eräässä 
vaiheessa hän oli komppanioineen Saa-
renmaalla vastaten sen puolustuksesta 
nyt tanskalaisia vastaan.

Leipzigin taistelua pidetään yhtenä 
Ruotsin armeijan loistavimmista voi-
toista. Taistelussa lyötiin hajalle ruhti-

nas Piccolominin johtama keisarillinen 
armeija, joka samalla menetti kaatunei-
na ja haavoittuneina noin 4 000 miestä 
ja vankeina 4 483 miestä. Lisäksi saatiin 
sotasaaliina runsaasti tykkejä, lippuja ja 
standaareja sekä iso osa kuormastoa he-
vosineen ja elintarpeineen. Omat tappi-
ot olivat huomattavat, lähes 2 000 kaa-
tunutta ja saman verran haavoittuneita. 
Porilaiset, Bock komppanioineen muka-
na, täyttivät paikkansa Ruotsin armeijan 
oikealla sivustalla. Heidän miehistotap-
pioistaan ei ole tietoa, mutta kaatuneiden 
joukossa mainitaan luutnantti Hannu 
Grot everstin komppaniasta ja yhdeksän 
aliupseeria eri komppanioista. Taistelun 
jälkeen Wilhelm Bock komppanioineen 
siirrettiin takaisin Stralsundiin. On mie-
lenkiintoista, että rykmentti ei noihin ai-
koihin useinkaan ollut koossa samalla 
alueella. Muun muassa vuosina 1642 - 
46, kun rykmentti oli ylivahvuinen ja sii-
hen kuului kaikkiaan 14 komppaniaa, oli 
aika, jolloin esikunta oli Stralsundissa, 
komentaja oli neljän komppanian kanssa 
päävoimien mukana ja muut komppani-
at olivat Suomessa, Ruotsin Saksassa ja 
Baltiassa.

Kunnianarvoisa veteraani kuoli 
v.1689 noin 80 vuoden ikäisenä. Evers-
ti Wilhelm Bockin sotilasura on kaunis 
esimerkki halki koko elämän ulottunees-
ta uskollisuudesta samalle joukko-osas-
tolle, Porin Rykmentille. 

TAAS LÖYTYI YKSI 
VAPAAEHTOINEN. 
Suomi kantoi 30-vuotisessa sodassa 
kohtuuttoman rasituksen. Maan väki-
luku oli noin 500 000. Suomen alueel-
ta otettiin vuosittain sotaväkeen noin 
16 000 miestä. Ruotsin asukasluku oli 
Suomeen nähden kaksinkertainen ja 
se asetti  noin 24 000 miestä. 
Sotilaita kaatui taisteluissa ja kulku-
taudit surmasivat sotaväkeä etenkin 
linnaleireissä. Vapaaehtoisia oli vaikea 
saada ja välillä jouduttiin ottamaan 
sotilaita palvelukseen pakkokeinoin. 
Myöhemmin perustettiin ruotujako-
laitos, jossa useammat talot ylläpitivät 
sotilasta ja varustivat kaatuneen tilalle 
uuden.
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MIEHEN IKÄÄN. Porin Prikaatin 
komentaja, eversti Markku Nikkilä 
täytti 50 vuotta 14. elokuuta. Muuta-
mien vuosien tauon jälkeen hän liittyi 
niiden Porilaiskomentajien joukkoon, 
jotka ovat perinteisesti juhlineet ”mie-
hen ikään” siirtymistään palvelles-
saan Huovinrinteen mäntykankailla. 
Tasavallan presidentti on nimittänyt 
Markku Nikkilän kenraalin virkaan 
1.1.2007 lukien. Nimityksen myötä 
jatkossa kaikkien kolmen valmiusyhty-
mämme komentajat kuuluvat kenraa-
likuntaan. 
Porilainen onnittelee ”Porilaisten” 
komentajaa syntymäpäivän ja nimi-
tyuksen johdosta.

SAKSALAISVIERAS. Saksan nope-
an toiminnan joukkojen johtoportaan 
komentaja, kenraaliluutnantti Jan 
Oerding tutustui Säkylässä lokakuussa 
järjestettyyn Hard Rock 06 –harjoituk-
seen. Harjoitus oli osa taisteluosastoon 
sijoitettavan Suojauskomppanian ar-
viointia, minkä tarkoituksena on var-
mistua suomalaisten yhteistoimintaky-
vystä muiden osallistuvien joukkojen 
kanssa kaikissa EU:n suunnittelemissa 
kriisinhallintatehtävissä. Kenraaliluut-
nantti Oerding seurasi mm. Suojaus-
komppanian edesottamuksia mella-
koivan väkijoukon käsittelyssä ja oli 
omien sanojensa mukaan tyytyväinen 
näkemäänsä.
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Avoinna
ma-to klo 8.30-20.30,

pe 8.30-20.00,
la 16.00-20.00 ja
su 12.00-20.00.


