Talvisota syttyi 70 vuotta sitten –
Säkylän varuskunnan rakentaminen alkoi kaksi vuosikymmentä
myöhemmin
s. 4 –8 ja 18–21

www.mil.fi/porpr

Joulu

4

2009

1

PORIN PRIKAATIN
TIEDOTUSLEHTI
Toimitus
27801 SÄKYLÄ
JULKAISIJA
Porin Prikaati ja
Porin Rykmentin —
Porin Prikaatin Kilta
TOIMITUSNEUVOSTO
Puheenjohtaja
eversti
Eero Pyötsiä
Jäsenet:
Killan pj.
Timo Mäki
Killan vpj.
Eero Nurminen

S. 18
Varuskunnan rakentaminen kesti 13 vuotta

PÄÄTOIMITTAJA
eversti
Pekka Saariaho
puh. (02) 181 52300
TOIMITUSSIHTEERI
kapteeni
Matti Vihurila
puh. 0299 441 133

”Kyllä kanttiini kestää”

TOIMITTAJA
fil.kand.
Markus Malila
puh. 0299 441 150

AVUSTAJAT
Esa-Pekka Avela
Kari Nummila
puh. (02) 762 6032
Jorma Pihlava
puh. 050 523 2259
Erkki Saarinen
puh. 050 581 9704
Asko Tanhuanpää
puh. 040 510 1518
Samuli Vahteristo
puh. 050 561 1455
Tapio Vallin
puh. 010 665 8286

TAITTO
Simo Nummi
puh. 040 532 5815
simo.nummi@
mainosnummi.inet.fi

TALOUDENHOITAJA
OSOITTEENMUUTOKSET
Tmi Tilistö
Seppo Luoto
puh. (02) 867 1581
PANKKI
Nordea, Säkylä
113130-6102952

2

KIRJAPAINO
Eura Print Oy

S. 27

S. 4
S. 6
S. 8
S. 10
S. 12
S. 13
S, 14
S. 20
S. 21
S. 22
S. 23
S. 24
s. 28
s. 33

Talvikoulutus on edelleen voimissaan
Talvisodan veteraanit luottavat nykynuoriin
Kolumni
Vanha Porilainen
Sana jouluksi
Porilaisen päiväkirja
Itsenäisyyspäivän juhlintaa
Työmiesten armeijassa oli kova kuri
Aikansa lapsi tehtiin kestäväksi ja kohtuuhinnalla
Toisella yrittämällä loppuun saakka
Yksikään veteraani ei taistellut turhaan
Viherhiukkaset
Kiltasivut
Kronikat
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Kuluneesta
vuodesta ja
vähän
tulevastakin

V

uotta 2009 voidaan pitää monessakin mielessä
onnistuneena vuotena Porin Prikaatille. Olemme
kyenneet toteuttamaan meille asetetut tavoitteet
eri osa-alueilla. Varusmieskoulutuksen ja kertausharjoitusten kautta on tuotettu suorituskykyisiä sodan ajan joukkoja, kriisinhallintaoperaatioissa on toimeenpantu lukuisia suuria muutoksia ja virka-apua on toimitettu aina sitä
pyydettäessä.
Vuosi sitten tavoitteeksi asetettiin, että vuonna 2009
vakiinnutetaan uudet toiminnot osaksi prikaatia ja kehitetään toimintaa sekä organisaatiota omista lähtökohdista.
Tämän myötä vuoden 2010 alusta hienosäädetään koulutusorganisaatiota. Huoltokeskuksen toiminnan virtaviivaistamista valmistellaan samoin kun kriisinhallintakoulutuksen tehostamista suunnitellaan.
Prikaatin henkilöstölle vuosi on ollut työntäyteinen. Se
on näkynyt monessa yhteydessä. Kiireestä huolimatta
työilmapiiri on pystytty pitämään hyvänä ja usealla osaalueella myös kehittymään. Sairaspoissaolojen vähyys kuvaa myös hyvin meidän kaikkien sitoutumista työhön. Kiitos teille kaikille tästä erinomaisesta työstä!

Vuosi 2010 tulee olemaan tätä vuotta haasteellisempi erityisesti taloudellisten resurssien osalta. Kaikkien esimiesten tulee kyetä priorisoimaan alaisten työtehtävät ja
kiinnittämään erityistä huomiota alaisten työssäjaksamiseen.
Tänä syksynä tuli myös kuluneeksi 50 vuotta varuskuntamme rakennustyön aloittamisesta. Jo alkuhetkistä lähtien on ollut selvää, että ympäröivä yhteiskunta ja sen eri
yhteistyökumppanit ovat suhtautuneet meihin erittäin
positiivisesti ja olleet Porin Prikaatin suurena tukena. Meidän Porilaisten on vaalittava tätä kallista yhteistyösuhdetta omalla toiminnallamme. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille taas hienosta yhteistyön vuodesta.
Ja nyt perinteiseen tapaan, vuoden viimeisen Porilaisen
ilmestyessä, on meidän itse kunkin syytä valmistautua jo
hiljalleen joulun viettoon. Toivotankin teille kaikille rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2010.

Eversti
Eero Pyötsiä
Porin Prikaatin komentaja
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Talvikoulutus on
edelleen voimissaan
Teksti: Martti Rautanen Kuvat: Satu Hujanen ja Jääkäriprikaati

Kirjoittaja, majuri Martti Rautanen
palvelee Jääkäriprikaatissa Pohjan
Jääkäripataljoonan pataljoonaupseerina

S

uomalaisten sotilaiden menestyksekäs taistelu ylivoimaista vihollista vastaan vuosien 1939 – 1945 sodissa perustui
moniin ainutlaatuisiin osatekijöihin, joista yksi oli kyky toimia
talven ankarissa olosuhteissa.
Suksin liikkuneet lumipukuiset taistelijat iskivät siellä, missä heitä vähiten osattiin odottaa
ja poistuivat nopeasti tehtävänsä suoritettuaan. Talvikoulutus kuuluu edelleen sotilaillemme opetettaviin taitoihin, mutta
Etelä-Suomen oikukkaat sääolosuhteet tuovat siihen omat haasteensa.
Jääkäriprikaatissa
Sodankylässä molempien saapumiserien varusmiehet saavat
perusteellisen talvikoulutuksen.
Siellä hiihtotaito on edelleen arvossa. Jääkäriprikaatin komentajana toimii eversti Mauri Koskela, joka on aiemmin toiminut
mm. Porin Prikaatissa pataljoonan komentajana ja viimeksi
esikuntapäällikkönä
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ääkäriprikaatin varusmiehille
talvikoulutus aloitetaan tammikuun saapumiserän osalta heti ensimmäisistä päivistä
lähtien ja heinäkuun saapumiserälle joukkokoulutuskaudella loka-marraskuulta alkaen. Tammikuu ja
keskitalvi ovat luonnollisesti otollista aikaa talvitaitojen opettelemiselle,
mutta myös kesällä Jääkäriprikaatiin
tulleille varusmiehille talvikoulutukseen asiat ehditään opettaa; taitojen syventäminen jää kuitenkin ajan
puutteen vuoksi hieman talvierää heikommalle. Toisaalta esimerkiksi tänä talvena pysyvän lumen tultua Sodankylän tasalle jo lokakuun alussa on
hiihtoasioitakin ehditty opettaa jo hyvän aikaa. Hiihtotaitoa arvostetaan
Jääkäriprikaatissa muutenkin paljon
ja sen harjoitteluun panostetaan. Prikaatin lähiharjoitusalueelle on rakennettu muun muassa hiihdon taitorata,
jossa pystytään harjoittelemaan suksien käsittelyä erilaisissa tilanteissa.
Jääkäriprikaatin varusmiehille opetettaviksi käskettyjen asioiden lisäksi syvennetään talvitaisteluun liittyviä
taitoja oman koulutushaaran osalta
pitkin palvelusaikaa. Esimerkiksi sissi- ja tiedustelukoulutushaaran varusmiehille opetetaan luonnonmuonaharjoituksessa ruoan hankintaa
luonnosta ja sen valmistusta eräoloissa sekä tilapäismajoitteiden valmistusta ja majoittumista niihin. Harjoitukseen kuuluu muun muassa poron
valmistus ruuaksi paikallisen poromiehen kouluttamana.

Varusmiehille korostetaan paleltumien ehkäisyssä erityisesti jokaisen
varusmiehen omaa vastuuta itsestään
ja taistelijaparistaan sekä varusmiesjohtajien vastuuta omasta joukostaan. Nestetasapainon ylläpito talvella
on toinen painotettava asia ja tämän
seikan tehostamiseksi on Jääkäriprikaatin kaikille varusmiehille hankittu terästermospullo, jossa neste säilyy
juomakelpoisena kovassakin pakkasessa.

Kouluttajien osaamisesta
pidetään huolta
Jääkäriprikaatilla on hyvät valmiudet antaa talvikoulutusta palkatun
henkilöstön
talvikoulutuskursseilla.
Talvikoulutuksen opetuspaketin käyttöönottoon liittyen järjestettiin vuonna 2005 puolustusvoimien henkilökunnalle suunnattu talvikoulutuksen
peruskurssi. Kurssi toteutettiin monimuoto-opetuksena lähi- ja etäjaksoineen. Maavoimien komentaja on
hyväksynyt syksyllä 2008 Jääkäriprikaatin esityksen talvikoulutuksen kehittämisestä jatkossa. Tavoitteena on
liittää talvikoulutusopetus upseerikoulutuksen opetussuunnitelmaan lähitulevaisuudessa.
Jääkäriprikaatissa järjestetään nuorille kouluttajille joka talvi ennen tammikuun saapumiserän palvelukseen
astumista talvikoulutuksen täydennyskoulutustilaisuus. Näin varmistutaan talvikoulutukseen liittyvän tiedon ja taidon siirtymisestä uusille

kouluttajille. Kyseiseen tilaisuuteen
on osallistunut myös muiden PohjoisSuomen Sotilasläänin (PSSL) joukko-osastojen kouluttajia. Hyvä esimerkki Jääkäriprikaatin kouluttajien
talvikoulutuksen osaamisen tasosta
ovat varusmiesten hyvin vähäiset paleltumien määrät Sodankylässä myös
kylminä talvina. Erittäin tärkeää on
osata kunnioittaa talvea ja ymmärtää
kouluttajan vastuu koulutettavan joukon huolehtimisessa ja sen taistelukyvyn ylläpitämisessä.

Tutkimusprojektien
tulokset hyödynnetään
koulutuksessa
Jääkäriprikaati on osallistunut kylmätutkimukseen liittyviin tutkimusprojekteihin Työterveyslaitoksen ja
Puolustusvoimien välisen sopimuksen mukaisesti. Vuosina 2000–2002
toteutettiin tutkimusprojekti ”Sotilaan toimintakyvyn turvaaminen
kylmässä”. Tutkimustyö tehtiin varusmieskoulutuksen yhteydessä kasarmialueella ja maastossa eri taisteluharjoituksissa.
Tutkimusprojektin
tulokset julkaistiin keväällä 2003 ja
ne jaettiin valtakunnalliseen käyttöön
puolustusvoimissa.
Jääkäriprikaati
hyödynsi tutkimustuloksia muun muassa uuden Talvikoulutusoppaan kirjoitustyössä.
Vuosina 2003–2007 tutkimusprojektissa ”Sotilas kylmässä: terveys,
toimintakyky ja suojautuminen” selvitettiin sotilaiden ja sotilasyksiköiden
kykyä toteuttaa tehtävänsä pitkäkestoisessa talviajan taistelutilanteessa.
Tähän projektiin liittyen Jääkäriprikaatin joukkoja osallistui useina vuosina Pohjoisen Maanpuolustusalueen
(PMPA) joulukuun taistelu- ja ampumaharjoituksissa Työterveyslaitoksen
tutkimukseen luomalla otollisen tutkimusalustan ja asettamalla joukkoja ja
asiantuntijoita tutkimuksen käyttöön.
Varsinaiset kenttämittaukset suoritettiin etukäteen laaditun harjoitusjoukon liikesuunnitelman mukaan.
Vuoden 2005 joulukuussa järjestetyssä PMPA:n taistelu- ja ampumaharjoitus OTSO-05:ssä suoritettiin
nestehuoltotutkimus, jonka perusteella havaittiin selkeä ero normaalin
nestehuollon varassa olevan joukon
ja tehostettua nestehuoltoa saavan
joukon välillä. Harjoituksessa tutkittiin myös taakan vaikutuksia sotilaan
toimintakykyyn sekä vaatevaurioita
eri sotilastehtävissä. Tutkimusprojekti

”Sotilas kylmässä: terveys, toimintakyky ja suojautuminen” päättyi vuonna 2007 ja sen tutkimustulokset julkaistiin puolustusvoimissa lokakuussa
2007.
Jääkäriprikaati hyödynsi kyseisten
tutkimusprojektin tuloksia ”Joukon
toimintakyvyn säilyttäminen talvella” -pysyväisasiakirjan päivitystyössä.
Se sisältää muun muassa uusinta tietoa sotilaan nestetasapainon säilyttämisestä kenttäoloissa talvella.
Jääkäriprikaatin
yhteistoimintakumppanina puolustusvoimien ulkopuolella talvikoulutuksen kehittämistyössä on Työterveyslaitoksen lisäksi
ollut muun muassa Rovaniemen Ammattikorkeakoulu (RAMK). Jääkäriprikaati on antanut asiantuntijaapua erilaisiin RAMK:n projekteihin.
RAMK:n
kylmätestauslaboratorion

järjestettiin ensimmäinen pohjoismainen Arktinen seminaari. Seminaarissa
esiteltiin ja vertailtiin kunkin pohjoismaan talvikoulutusta ja talvikoulutukseen liittyvää materiaalia. Arktinen
seminaari on järjestetty tämän jälkeen
vuosittain pitopaikan ja järjestelyvastuun vaihtuessa pohjoismaiden välillä.
Vuoden 2008 Arktinen seminaari järjestettiin toistamiseen Sodankylässä.
Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten joukko-osastojen kahdenvälinen yhteistyö talvikoulutuksessa on
jatkunut jo useamman vuoden ajan.
Yhteistyö on toteutunut ystävyysjoukko-osastovierailuilla ja harjoitusten seuraamisilla. Tulevaisuudessa tavoitteena on kehittää yhteistoimintaa
esimerkiksi kouluttajavaihdoilla maiden välillä. Koulutusyhteistyö Euroopan unionin maiden joukkojen kanssa
aloitettiin vuonna 2007, kun Ranskan
Vuoristojoukkojen Koulutuskeskuksen sotilaita kävi tutustumassa Jääkäriprikaatin talvikoulutukseen. Vierailu
toistui 2008. Tässäkin yhteistyössä on
olemassa laajentumismahdollisuudet

Talvikoulutus laajenee
myös taktis-operatiiviselle
tasolle

palvelut on huomioitu suunniteltaessa tulevaisuuden mahdollisia tutkimustehtäviä. Jääkäriprikaati on
osallistunut myös Lapin kylmänsuojaustyöryhmän yhteistoimintapalavereihin suuronnettomuustilanteeseen
varautumisessa antamalla asiantuntija-apua.
Edellä mainittujen tutkimusprojektien tuloksia on käytetty Jääkäriprikaatin järjestämissä talvikoulutuksen
opetustilaisuuksissa, talvikoulutuksen
peruskursseilla ja vuosittain järjestettävissä Arktisissa seminaareissa sekä
luonnollisesti prikaatin jokapäiväisessä koulutuksessa.

Pohjoismaista yhteistyötä
jo vuodesta 2004
Maavoimien Esikunta on käskenyt
vuoden 2009 alusta alkaen Jääkäriprikaatille vastuun Maavoimien arktisen koulutuksen yhteistyöstä ja kehittämisestä yhdessä Norjan ja Ruotsin
kanssa. Tätä tehtävää Jääkäriprikaatissa oli toteutettu osin jo vuodesta 2004 alkaen, jolloin Sodankylässä

Jääkäriprikaati on kehittänyt talvikoulutuksen tutkimustyötä myös
komppania- ja pataljoonatasolle.
Tutkimustyö ”Komppania- ja pataljoonatason taktiikan tutkimus talviolosuhteissa Lapin operaatioalueella” aloitettiin Maavoimien Esikunnan
käskemänä vuonna 2008. Tutkimustyön tulos antaa Jääkäriprikaatille valmiuden laajentaa talvikoulutusopetusta taktis-operatiiviselle tasolle niin
valtakunnallisesti kuin myös pohjoismaiseen yhteistyöhön.
Jääkäriprikaatilla on hyvät edellytykset kehittyä edelleen arktiseen sodankäyntiin erikoistuneena koulutuskeskuksena. Avaintehtävä joukkojen
tuottaminen Lapin olosuhteisiin, arktinen koulutuksen osaaminen, yhteistoiminta Norjan ja Ruotsin pohjoisten
joukkojen kanssa sekä muu kansainvälinen toiminta talvikoulutuksessa
avaavat hyviä mahdollisuuksia kehittymiselle.
Jääkäriprikaati toivottaa Satakunnan Jääkäripataljoonan varusmiehet ja henkilökunnan tervetulleiksi
helmikuussa 2010 talvikoulutuksen
täydennyskoulutukseen Sodankylän
hangille!
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Porin Rykmentissä palvelleet loimaalaiset talvisodan veteraanit Väinö Linden (93 v) ja Toivo
Koskinen (92 v) vakuuttavat yhteen ääneen
uskovansa vankasti nykynuorten kykyyn puolustaa isänmaataan.

”K
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yllä varmasti ovat päteviä. Nykynuoret ovat fiksuja ja hyvin koulutettuja
ja pystyvät taatusti siihen, mihin mekin aikanamme. Toivottavasti tähän
tilanteeseen ei kuitenkaan enää koskaan jouduta.
Toivo Koskinen aloitti varusmiespalveluksensa Porin Rykmentissä Turussa
3. tammikuuta v. 1939. Maailmanpoliittisen tilanteen kiristyessä kesän jälkeen nuoret ”Porilaiset” uumoilivat,
että sotaan olisi syytä valmistautua.
Toivo Koskisen joukolle lähtö koitti 6.
lokakuuta.
- Meille tuli tieto lähdöstä 4. tai 5.
päivä, minkä jälkeen varustauduttiin
parhaisiin vaatteisiin. Tunnelma meidän varusmiesten keskuudessa oli kovin isänmaallinen. 6. päivä illalla piti
hiljaisuudessa lähteä jalan rautatieasemalle, mutta kansa oli saanut tiedon lähdöstämme ja kadun reunat
olivat täynnä ihmisiä. Varmaankin he
tiesivät, mitä oli tapahtumassa, Koskinen muistelee yli 70 vuoden takaisia
tapahtumia.
Määränpää oli Muolaa, missä välittömästi aloitettiin linnoitustyöt.
Joukko teki pitkää päivää kunnostaen ampumahautoja, korsuja ja hyökkäysvaunuesteitä.
Neuvostoliiton
hyökkäys 30.11. keskeytti valmistelut, ja joukko siirtyi Mannerheim-linjalle. Koskisen joukko, 1. Prikaatin 8.
Komppania ryhmittyi puolustusasemaan JR13:n ja JR 14:n väliin. Tulikasteensa komppania sai joulukuun 10.
päivän tienoilla, mistä alkaen vihollisen tykistötuli oli lähes jatkuvaa.
Kersantti Toivo Koskinen määrättiin
joukkueen johtajaksi pian sodan alettua. Alkuperäinen joukkueenjohtaja-

KANNAKSEN VARTIJALLE. Väinö Linden
(vas.) esittelee pelikavereiltaan saamaansa kompassia talvisodassa joukkueen johtajana toimineelle veteraanitoverilleen Toivo Koskiselle (oik.). Lahja on
osoitettu ”Kannaksen vartijalle”, kuten
kompassin takana olevasta kaiverruksesta on luettavissa.

Talvisodan veteraanit
luottavat nykynuoriin
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

na toiminut vänrikki kaatui joulukuun
alkupuolella ja hänen seuraajansa,
niin ikään vänrikki, ehti toimia tehtävässään vain kolme päivää, kunnes sai
surmansa taistelussa.

Joulunakin taisteltiin
Joulukaan ei tuonut taukoa taisteluihin. Joitakin paketteja saatiin kotoa, mutta joulukuusta ei ollut eikä

jouluhartauttakaan ehditty pitää. Turhan lähelle päässyt vihollinen piti lyödä kauemmas, jotta puolustusasemien vahvistamista voitaisiin jatkaa.
- 23. joulukuuta tehtiin vastahyökkäys noin 10 km leveällä kaistalla vihollisen häätämiseksi, mutta se ei
ilmeisesti onnistunut aivan suunnitellusti, Koskinen muistelee.
Helmikuun 11. päivä vihollinen
käynnisti suurhyökkäyksen, joka al-

koi parin tunnin tykistövalmistelulla. Vihollisen hyökkäysvaunut etenivät kärjessä ja jalkaväki niiden takana
kolmessa portaassa. Taistelua kesti aina 14:teen päivään asti, jolloin suomalaiset joutuivat vetäytymään Mannerheim-linjalta.
- Pieni vartio jäi viivyttämään vihollista, kun me muut lähdimme vetäytymään. Vihollinen pääsi kuitenkin oikealta sen verran tulemaan, että
se ampui meitä konekivääreillä. Jouduimme irtaantumaan vihollisen tulen
alla syöksyen erään sillan kautta taaksepäin.
Koskisen joukko vetäytyi Talin paikkeille, missä se ryhmittyi uudelleen
puolustukseen. Sieltä matka jatkui
jonkin ajan kuluttua kuorma-autoilla Viipuria puolustamaan. Pian tuli kuitenkin ilmoitus, että sota päättyy
13.3. klo 11.00.
- Se oli meille ilosanoma, Toivo Koskinen vakuuttaa.

Pelikaverit lahjoittivat
kompassin ”Kannaksen
vartijalle”
JR 13:n riveissä talvisodassa taistellut Väinö Linden suoritti varusmiespalveluksensa Porin Rykmentin
Kranaatinheitinkomppaniassa 1937 –
1938. Reservissä hän ehti olla hetken
aikaa, kunnes lokakuussa 1939 tuli
käsky ylimääräisiin harjoituksiin.
- Menin aluksi Turkuun ja sieltä varustamisen jälkeen joukkomme siirrettiin Luumäelle. Meille reservistä
palvelukseen käsketyille annettu varustus oli aika puutteellinen. Sotilaspuku ja ase saatiin, mutta paljon piti
käyttää omia vaatteita. Tunnelma oli
kuitenkin kaikesta huolimatta reipas,
kranaatinheitinryhmän suuntaajana
toiminut Linden muistelee.
Ylimääräisiin harjoituksiin lähtiessään aktiivisesti pesäpalloa Loimaan
Palloilijoiden riveissä pelannut Linden sai pelikavereiltaan lahjaksi kompassin. Kompassin taakse kaiverrettu
omistuskirjoitus ”Kannaksen vartijalle” kertoo hienosti sen aikaisesta tunnelmasta ja yhteishengestä.
Väinö Lindenin talvisodan aikaisia
taistelupaikkoja olivat mm. Lampeistenoja, Summa, Honkaniemi ja Kärstilä. Kiivaiden taistelujen ohella sittemmin vääpeliksi ylentyneen veteraanin
mieleen ovat erityisesti jääneet talvisodan ankarat sääolot.
- Talvisodassa oli aika ajoin todella
kylmää.

”Olimme siinä kahden”

O

li tuulinen yö ja
sen suojissa vihollisen
partio
pääsi hiipimään tukikohtaamme, kersantti Toivo
Koskinen aloittaa tarinansa. Vartiopaikalta tuli hälytys, ja vikkelänä poikana
singahdin korsusta ulos.
Kainalossa oli kivääri ladattuna, kun etenin pitkin juoksuhautaa. Kohta vastaan tuli vihollinen, joka
oli päässyt jo juoksuhautaan ja toinen
oli reunalla. Vastaan tullut heitti käsikranaatin aivan jalkani viereen, mutta onneksi hiljan oli satanut paljon
lunta, joka vaimensi räjähdystä niin,
etten haavoittunut sirpaleista. Tämän jälkeen vihollinen hyökkäsi Nagan-pistooli kädessä minua kohden.
Olimme siinä kahden, mutta tilanne
päättyi minun kannaltani onnellisesti. Pian paikalle tuli komppanian päällikkö, jonka kanssa totesimme kaatuneen venäläissotilaan luutnantiksi.
Jokainen sotilas koki sodan armottomuuden ja pelottavuuden omalla
tavallaan. Toivo Koskinen koki yölliset
partioreissut haastavina.
- Minulle kaikista huonointa aikaa
oli, kun partiossa hiihtelimme hiljakseen ja ajoittain pysähdyimme kuulostelemaan. Sitten jos rävähti, tunsin

kuin kivireppu olisi pudonnut selästä. Silloin ei ollut
enää mitään väliä, kun tulitaistelu alkoi. Semmoinen vika minussa oli, Koskinen paljastaa.
Toivo Koskinen joutui joukkueenjohtaja vastuulliseen tehtävään pian
sodan alettua. Aliupseerikoulutuksen saanut nuori mies suhtautui tehtäväänsä sen edellyttämällä
vakavuudella.
- Joukkueen johtajan tehtävä on
erittäin vaativa: vastuullani oli 36 aseveljen henki. Muistan, miten vähäisinä lepohetkinä mietiskelin, olisiko
minun taisteluissa sittenkin pitänyt
tehdä toisenlaisia ratkaisuja, jotta ihmishenkien menetyksiltä olisi vältytty.
Koskisen joukkueessa vallitsi hyvä henki. Joukkueen johtaja antaakin
täyden tunnustuksen miehilleen.
- Olen aina syvästi kunnioittanut
oman joukkueeni miehiä, jotka kaikissa tilanteissa tekivät parhaansa.
Joukkueeni koostui vakinaisen väen miehistä ja meitä useasti käytettiin
kaikkein pahimmissa paikoissa.
8. Komppanian 191 alkuperäisestä
taistelijasta oli talvisodan päättyessä
rivissä ainoastaan 33.

3 000 euron palkkio
ASP-säästäjälle.
Juuri nyt kannattaa olla aktiivinen ASP-säästäjä*.
Jos hankit ASP-säästöjesi avulla asunnon tai aloitat omakotitalon rakentamisen ennen 31.12.2011,
saat valtiolta 3 000 euron säästöpalkkion. Jos
sinulla ei vielä ole ASP-tiliä, ota heti yhteyttä
Osuuspankkiin. Kerromme miten sinäkin voit
päästä nauttimaan uudistuneista asuntosäästäjän
eduista.
Lisätietoja saat osoitteesta op.fi/nuoret tai
OP 0100 0500 puhelinpalvelusta.
*ASP on 18-30 -vuotiaille tarkoitettu ensimmäisen omistusasunnon
hankkimiseen tarkoitettu asuntosäästö- ja tukijärjestelmä.

Alastaron, Loimaan Seudun,
Mellilän Seudun, Metsämaan
ja Niinijoen Osuuspankit
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ne oman talvisodan henkensä? En ihmettelisi, vaikka tällaisesta merkkejä
löytyisi, jos oikein tieteellisesti tutkittaisiin.
***

Sota on lähellä

P
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residentinlinnan
itsenäisyyspäiväjuhlia on tapana tihrustaa televisiosta ja pohdiskella
vakavasti, kenellä ministereistä tällä
kertaa on yllään rohkein, seksikkäin,
mauttomin tai muuten vain mainittavin vaateparsi. Nykyministereillä on
kuitenkin peninkulmien matka pääministeri Aimo Kaarlo Cajanderin (1879
- 1943) vaatealan saavutuksiin. Malli Cajander on jäänyt historiaan pysyvästi symboloimaan suomalaisen sotilaan varustusta talvisodassa.
Kun 21 - 39 -vuotiaat miehet kutsuttiin lokakuussa 1939 ylimääräisiin harjoituksiin ja kohta talvisotaan,
kävi ilmi, että vain puolustusvoimien
palkkaväellä ja suojeluskuntalaisilla
oli kelvollinen varustus. Pääosa joutui
tyytymään malli Cajanderiin, joka perustui jokaisen omille siviilivaatteille.
Varsinaista sotavarustusta heille riitti
aseen, kokardin, sotilaspuvun housujen ja sotilasvyön verran.
Talvisotaa käydessä ei tunnettu ilmastonmuutosta, saati että olisi eletty puoliksi tai kokonaan lumetonta ja
leutoa rapatalvea, jollaisia tämän ilmiön epäillään synnyttävän. Tämä taisi
olla meidän onnemme, jos tätä sanaa
sodankäynnin yhteydessä voi käyttää.
Jopa 40 asteeseen tiukentuneet pakkaset suosivat koviin oloihin tottuneita suomalaisia, jotka lumisissa oloissa

pystyivät liikkumaan vihollista ketterämmin.
Silloin ajattelemisen aihetta antoi miesten, ei asusteiden rohkeus.
Malli Cajander käväisi mielessä vuosi pari sitten, kun rauhanturvaajat Afganistanissa olivat tyytymättömiä
varusteisiinsa. Taisi olla niin, ettei suomalaisilla ollut mielestään yhtä nohevaa taisteluliiviä kuin jonkun muun
maan sotilailla.
***
Kun Porin Prikaatin rakennustöitä
aloiteltiin marraskuussa 1959, sota oli
todella lähellä. Työllisyystöinä rahoitettu työmaa kokosi miehiä Säkylään
talvikausiksi kautta Suomen. Rakentajaporukkaan mahtui iso joukko heitä, joiden oli aiemminkin pitänyt kokoontua eri puolilta maata yhteiseen
urakkaan. Varuskuntaa oli rakentamassa sodan käyneitä miehiä. Todennäköisesti useita, jotka olivat uhranneet viisi vuotta nuoren miehen
elämästään sotareissuun eivätkä nuorimmat heistä vieläkään olleet iältään
kuin hädin tuskin nelikymppisiä.
Varuskuntatyömaan
aloittamista
muisteltiin äskettäin. Vaikka työmaan
miesvahvuus nousi satoihin, kuvailtiin
yhteishengen ja järjestyksen olleen
moitteetonta. Toivatko veteraanit sin-

Marraskuussa 1959 elettiin talvisodan alkamisen 20-vuotismuistopäivää. Lapin sodan päättymisestä ei
ollut kuin vaivaiset 15 vuotta. Jokainen voi muistella omaa henkilöhistoriaansa. Muistan itseni 20 vuoden takaa toimittajana, joka oli
juuri saanut tietää tulleensa valituksi Turun Sanomiin. 15 vuotta sitten kirjoittelin jo Säkylässä saman ikkunan takana
kuin nytkin.
Porin Prikaatin komentaja, eversti Eero Pyötsiä
palveli 20 vuotta sitten
Reserviupseerikoulussa, 28-vuotiaana yliluutnantin
arvoisena
upseerina. Viisi vuotta
myöhemmin Pyötsiän
kauluslaattoja koristi majurin ruusuke
ja palveluspaikkana
oli Maanpuolustuskorkeakoulu.
Missä itse olit
tai mitä teit 20
tai 15 vuotta
sitten?
Ajatelkaapa, 70 vuottakaan ei ole pitkä aika. Sota
on lähempänä kuin luulisi. Onneksi
takana.

Kirjoittaja
Jorma Pihlava on Turun
Sanomien
aluetoimittaja

Laatuelämää laatujoukoille –
täällä myös porilainen viihtyy

Tule asiakkaaksi
reilumpaan
pankkiin!
Saatko nykyisessä pankissasi riittävästi etuja?
Ajatteleeko se sinun parastasi? Vaihda Tapiola Pankkiin,
saat reilua korkoa käyttötilille – ja myös maksuttomat
verkkopalvelut, kun olet keskittänyt vakuutuksiasi
Tapiolaan. Kokonaissäästösi voi helposti olla satoja
euroja vuodessa!
Tutustu osoitteessa tapiola.ﬁ tai käy lähimmässä
toimistossamme.
Tarkat tiedot tiliehdoista ja eduista tapiola.ﬁ ja Tapiolan toimistot

Turku: Eerikinkatu 6 B, puh. (02) 416 1200
Raisio: Myllynkatu 7, puh. (02) 460 4700
Salo: Turuntie 22, puh. (02) 4789 7440
Rauma: Eteläkatu 1, puh. (02) 838 74000
Pori: Gallen-Kallelankatu 8, puh. (02) 4789 7300

1,8 miljoonaa
tarinaa
Mikä yhdistää 1,8 miljoonaa suomalaista?
Se on oma osuuskauppa.
S-ryhmän omistajina on jo yli 1,8 miljoonaa
suomalaista. Oma osuuskauppa yhdistää
ja tarjoaa palveluja niin arkeen kuin
elämän suuriin juhlahetkiin.
S-ryhmässä olet hyvässä seurassa.

Asiakasomistajuus kannattaa!

SSO
SUUR-SEUDUN
OSUUSKAUPPA

9

”Johtamista tässä yhteis-

kunnassa ei opeta missään
muualla kuin armeijassa.

Hannu Pitkäsellä on lämpimät muistot Huovinrinteeltä

Vihannespomo ammensi
johtamistaitonsa armeijasta
Vihanneksia ja sieniä suomalaisten ruokapöytiin tuottavan Honka Holding –konsernin viiskymppinen toimitusjohtaja Hannu Pitkänen on
ehtinyt olla monessa mukana. Liikuntatieteiden
tohtoriksi väitellyt entinen ammattisotilas ja urheilumies on toiminut aiemmin mm. Kankaanpään kuntoutuskeskuksen kuntoutuspäällikkönä, kuulunut pikajuoksijoidemme kärkikaartiin
ja vaikuttanut Superpesiksessä niin pelaajana
kuin joukkueenjohtajanakin.
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J

oulukuun alussa miehen ikään
ehtinyttä Pitkästä luonnehdittiin
25 vuotta sitten Porilaisen palstoilla mm. seuraavasti: ”Sujuvasanainen, pitkänhuiskea gentlemanni, joka
hämmästytti meidät hauskoilla tilannekuvauksillaan. Urheiluhistorian expertti. Motto: Hei jeppe, sinä siellä!”
Tuolloin Hannu Pitkänen kantoi
kauluksessaan ylikersantin arvomerkkejä ja koulutti Porin Prikaatin Aliupseerikoulun oppilaita. Nykyisin 300
työntekijän pomo ja 300 M€:n liikevaihtoa pyörittävän konsernin toimitusjohtaja tunnustaa avoimesti ammentaneensa johtamisen perusoppit
sotaväestä.
- Johtamista tässä yhteiskunnassa ei
opeta missään muualla kuin armeijassa. Siellä minäkin opin organisointitai-

peenrantaan ja vuotta myöhemmin
toimiupseerin alempi virkatutkinto
plakkarissa opetusupseeriksi Porin Prikaatin 2.Jääkärikomppaniaan ja myöhemmin Aliupseerikouluun.
- Koin Huovinrinteen erittäin mukavana palveluspaikkana, missä oli
hyvä yhteishenki. Palvelustovereista
mieleen ovat jääneet erityisesti Seppo
Toivonen, Jari Kytölä, Jouni Mäentaus, Veikko Levander ja Seppo Kompuinen, jonka seuraaja Porin Prikaatin liikuntakasvatusupseerina minusta
itse asiassa piti tulla, Pitkänen muistelee.
Tätä silmällä pitäen hän hakeutui
liikunnanohjaajakoulutukseen Vierumäelle v. 1984. Urheiluopiston rehtori Tapani Ilkka kannusti kurssinsa
priimukseksi yltänyttä Pitkästä jatkamaan opintoja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Sotilasura sai jäädä v. 1987, ja viisi
vuotta myöhemmin Hannu Pitkänen
valmistui liikuntatieteiden maisteriksi. V. 2002 hän väitteli liikuntatieteiden tohtoriksi. Kankaanpään kuntoutuskeskuksen kuntoutuspäällikkönä
Pitkänen toimi vuosina 1991 – 2002.
Vuosituhannen vaihteessa tarjolle tuli uusi haaste.
- Golfharrastukseni myötä tutustuin

”salaattikeisari” Timo Rapilaan, joka
kysyi halukkuuttani siirtyä ostamansa
vihannesyrityksen toimitusjohtajaksi. Asiaa kypsyteltiin pari vuotta ja v.
2002 otin haasteen vastaan.

Kilpaurheilu vaihtunut
lenkkipolkuun ja
hirvimetsään
Tänä päivänä Honka Holding –
konserniin kuuluvat Honkatarhat Oy
Honkajoella, Kyröntarhat Oy Pöytyällä, Mykora Oy Eurassa, Green Automation Pöytyällä ja Grune Fee Viron Tartossa. Viime vuosina työ on
vienyt suurimman osan kiireisen toimitusjohtajan ajasta, ja vähäisellä vapaa-ajallaan entinen kilpatason pikajuoksija ja pesäpalloilija on hoitanut
kuntoaan lenkkipoluilla ja kuntosalilla. Näitä täydentävät golfharrastus
sekä metsästys honkajokelaisessa hirviporukassa.
Vaikka Hannu Pitkäsen armeijaajasta on ehtinyt kulua yli 20 vuotta,
muistot ovat lämpimät.
- Porin Prikaati oli ja on edelleen
hieno joukko-osasto, jolla on pysyvä
paikka sydämessäni. Kerran ”Porilainen”, aina ”Porilainen”, hän paljastaa.

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Anne Mäkelä ja
Porilaisen arkistot

don ja sen, miten toimia ajoittain kovankin paineen alla ja samalla pyrkiä
löytämään tulevaisuuden haasteisiin
parhaiten vastaavia ratkaisuja. Sain
myös arvokasta kokemusta siitä, miten suomalaisia johdetaan ja mitä on
olla itse johdettavana. Sotilasjohtaminen jos mikä vaatii luovuutta, nykyinen reservin yliluutnantti vakuuttaa.

Liikuntakasvatusupseerista tulikin liikuntatieteiden tohtori
Karjalan Prikaatin Sissikomppaniassa suoritetun varusmiespalveluksen jälkeen jyväskyläläisnuorukainen
hakeutui väliaikaiseen palvelukseen
Eläinlääkintäkouluun
Niinisaloon.
Sieltä tie vei Päällystöopistoon Lap-
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oulu
lähestyy
vääjäämättä, vaikka me Suomessa tällä hetkellä elämmekin taloudellisesti vaikeita aikoja. Tuoreiden
galluppien mukaan joulun valmisteluun ja lahjoihin käytetään 371 eur/
hlö. Kaikilla ei ole varaa tuohon summaan, vaikka meillä Puolustusvoimissa työskentelevillä onkin vielä
melko hyvä työllisyystilanne, eikä taloudellinen ahdinko koettele meistä vielä kovin monia perheitä. Toki
tulevat toimintamäärärahojen leikkaukset alkavat näkyä myös tilipussissa.

”

Joulun tulo
Parasta lähim- ei ole kuitenkaan ramäisenrakkautta hasta kiinni.
on juuri läsnäolo Joulu saapuu, vaikka
ja hellyys
ei olisi varaa upeisiin
puitteisiin tai lahjapaljouteen. Samassa tutkimuksessa oli kartoitettu myös
ihmisten lahjatoiveita. Listan kärjessä
ei ollutkaan uusinta tekniikkaa tai hintahaitarin huipputuotteita. Eniten jouluna toivotaan saatavan: rakkautta,
hellyyttä ja hemmottelua. Nämä eivät
ole rahalla ostettavissa, vaan sydämellä annettavissa. Mikäli on tahtoa
antaa näitä lahjoja lähimmäisilleen,
se on meille jokaiselle mahdollista.
Joulussa ja sen odotuksessa korostuvat nämä toisenlaiset arvot, jotka arjessa tuppaavat unohtumaan. Muutenkin ajattelen, että joulussa ja sen
odotuksessa vallitsee vahva yhteydenkaipuu. Joulu tulee vain yhdessä
valmistellen. Ja itse juhlahetkessä tärkeintä on yhteinen aika, yhdessäolo,
yhteinen jakaminen elämän tärkeimpien ihmisten kanssa.
Lapset kaipaavat vanhempien heille antamaa aikaa ja kannustusta. Tot-

12

Rakkautta, hellyyttä
ja hemmottelua
ta kai me vanhemmat tarvitsemme
myös lapsiamme.
Mitä tekemistä tällä rakkaudella ja
hellyydellä on kristinuskon kanssa?
Kun tarkastelemme kristinuskon ydintä, emme voi ohittaa kysymystä lähimmäisenrakkaudesta. Jeesus muotoili
meille suurimmaksi elämäntehtäväksi Jumalan ja lähimmäisen rakastamisen. Parasta lähimmäisenrakkautta
on juuri läsnäolo ja hellyys. Niitä jakamalla toteutamme ensimmäisenä jou-

luna syntyneen Jumalan Pojan tahtoa.
Adventin aikana elämme Jeesuksen
syntymäjuhlan odotusta. Samalla alkaa odotus siitä, miten Jumalan lupaukset rakkaudesta, rauhasta ja sovinnosta voisivat tulla todeksi myös
omassa elämässä.
Jukka Lehto
Kenttärovasti

Porilaisen päiväkirja
Porin Prikaatiin siirtyneet

Ylennykset 6.12.

Reservistä:
Kersantti
Heikki Pietilä
19.10.2009
Ylikersantti
Jesse Mäkinen
1.11.2009
Kersantti
Jan-Markus Kivikankare 23.11.2009

Tasavallan presidentti on ylentänyt
Everstiluutnantiksi:
Majuri Janne Markus Tapani Mäkitalo
(Lappeenranta)
Kapteeniksi:
Yliluutnantti
Miriam Alexandra Hauhia (Kouvola)
Yliluutnantti
Christian Olav Perheentupa (Turku)
Yliluutnantti Matti Ilmari Vesikko
(Pöytyä)
Insinöörikapteeniksi:
Insinööriyliluutnantti
Matti Sakari Hirvelä (Ulvila)
Insinööriyliluutnantti
Heikki Ilmari Tähkänen (Rauma)
Teknikkokapteeniksi:
Teknikkoyliluutnantti
Pasi Kalevi Lönnberg (Eura)

Porin Prikaatista siirtyneet
Reserviin:
Luutnantti Juha Marttila 1.11.2009
Suunnittelija Eino Halme 1.11.2009
Sotilaspastori
Camilla Kempas
12.11.2009
Kersantti Tomi Kallela
20.11.2009
Kapteeni Juha Kakko
1.12.2009
Kapteeni Ilpo Myllykangas1.12.2009
Satakunnan Lennostoon:
Yliluutnantti Eero Pietilä 1.11.2009

Porin Prikaatin komentaja on ylentänyt seuraavat aliupseerit reservissä:
Kersantiksi:
Kers (res alik)
Heikki Ilmari Tyrväinen (Harjavalta)
Kers (res alik)
Heikki Juhani Pietilä (Vehmaa)
Kers (res alik)
Jarkko Albert Moilanen (Säkylä)
Kers (res alik)
Jouni Ensio Korhonen (Kuopio

Lepolan laadukkaita
kukkia!
Lisätietoja tuotteista
ja jälleenmyyjistämme,

www.lepola.fi
TUKKULIIKKEEMME PALVELEE KUKKAKAUPPOJA JA YRITYKSIÄ YMPÄRI SUOMEN.
EI VÄHITTÄISMYYNTIÄ.

Iso turva pienellä hinnalla
Selekta-lainaturvavakuutukset ovat markkinoiden
monipuolisimpia lainaan liitettäviä vakuutusturvia.
Niiden avulla varmistat lainasi takaisinmaksua, vaikka
elämäntilanne muuttuisi. Hae lainaturvavakuutuksesi
konttoristamme tai verkkopankista.

Nordea Pankki Suomi Oyj

Kysy kauppiaaltasi

Selekta-vakuutuksia myydään sekä asiamiehenä toimivan Nordea Pankki Suomi
Oyj:n että Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n myyntiorganisaation kautta.

Teemme sen mahdolliseksi
LEPOLAN PUUTARHA,
TURKU - KUOPIO - PORI
Puh. (02) 255 0444
myynti@lepola.fi
www.lepola.fi

nordea.fi
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Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati Riihimäellä

Hyvinvointiyhteiskunta ja
maanpuolustus vahvistavat
toisiaan
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati kiinnosti suomalaisia: Riihimäellä paraatia seurasi
yli 10 000 katsojaa. Osalle katsojista pettymyksen
tuotti sumuinen sää, mikä
esti ylilennot, vaikka lähtövalmiudessa oli viime
hetkeen asti kymmenkunta helikopteria ja Hornethävittäjää.
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himarssin otti vastaan Puolustusvoimain
komentaja,
kenraali Ari Puheloinen seurassaan maaherra Anneli Taina ja Riihimäen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jorma Höök.
Ohimarssiin osallistui 1 100 henkilöä ja 60 ajoneuvoa. Porin Prikaatista paraatissa oli mukana eversti Eero
Pyötsiän johdolla lippukomppania Satakunnan Jääkäripataljoonasta.
Paraatissa korostui se, että talvisodan alkamisesta oli kulunut jo 70
vuotta. Puheloinen totesi puheessaan, että vaikka itsenäisyyspäivänä puhutaan sodista, on katsottava myönteisesti tulevaisuuteen, joka
kuuluu nuorille. Tutkimusten mukaan
he ovat ylpeitä suomalaisuudesta, johon kuuluvat tasa-arvo ja sosiaaliturva.
- Hyvinvointiyhteiskunta ja maanpuolustus vahvistavat toisiaan. Mikä koetaan arvokkaaksi, sitä halutaan
puolustaa, sanoi Puheloinen.
Hänen mukaansa vastaisuudessakin

on tärkeää kouluttaa koko palveluskelpoinen ikäluokka.
- Yli 80 prosenttia varusmiehistä
katsoo, että suomalaisten olisi tarvittaessa puolustauduttava aseellisesti
kaikissa tilanteissa, vaikka lopputulos
näyttäisi epävarmalta.
Kenraali ei jättänyt puheessaan veteraaneja nuorukaisten varjoon. Hänen mukaansa tämän päivän sotilaille on arvokasta, että joukossamme
on niitä miehiä ja naisia, jotka seitsemän vuosikymmentä sitten pelastivat
maan.
- Selviytyminen sodista oli koko
kansan yhteisponnistelujen tulosta rintaman ja kotirintaman, sotilaiden ja
siviilien, miesten ja naisten, nuorten ja
vanhojen.

Puheloinen muisti myös
rauhanturvaajien perheitä
Porin Prikaatissa palvelevia lämmitti se, että Puheloinen huomioi puheessaan myös kriisinhallintatehtävis-

”

Selviytyminen sodista
oli koko kansan yhteisponnistelujen tulosta

sä palvelevat. Kriisinhallinta palvelee
välillisesti myös Suomen turvallisuutta ja on osa maamme kansainvälisen
yhteisvastuun kantoa. Siitä saadut kokemukset ja osaamisen lisääntyminen
välittyvät eteenpäin puolustusvoimien sisällä hyödyttäen kotimaan puolustuskykyä.
- Kansainväliset operaatiot ovat entistäkin vaativampia niin olosuhteiden
kuin tilanteiden riskialttiudenkin puolesta. Riskit pyritään hallitsemaan tehtävien mukaisella koulutuksella, hyvällä varustuksella, joukon vahvalla
yhteishengellä, hyvällä johtamisella
ja ottamalla jatkuvasti oppia saaduista kokemuksista. Sotilaamme ovat
esimerkillisesti täyttäneet tehtävänsä vaikeissa oloissa ja ansaitsevat siitä
erityisen tunnustuksen.
KOTIJOUKOILLE KIITOS. Kenraali Puheloinen kiitti rauhanturvaamistehtävissä palvelevien perheitä
ja läheisiä tuesta ja valmiudesta
ymmärtää tehtävien erityisluonnetta.
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”Tulevaisuuden
haasteet vaativat
hyvää yhteistyötä”

Porin Prikaatin ja Säkylän
kunnan yhdessä järjestämä itsenäisyyspäivän iltatilaisuus on muodostunut
paikalliseksi, mutta samalla myös Satakunnan ja
Varsinais-Suomen alueen
omaksi ”Linnan juhlaksi”.

J

uhlaan saavutaan parhaat päällä, ja daamien asut ja korut ovat
lähes linnan juhlien luokkaa. Vieraat otti vastaan Säkylän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Eela, puoliso Elvi ja eversti Eero Pyötsiä
Maarit-puolisonsa kanssa.
Eero Pyötsiä palautti tervehdyspuheessaan mieliin tapahtumia talvisotaan liittyen ja osoitti kiitollisuutensa paikalle kutsutuille veteraaneille.
Hän oli etsinyt lehtien uutisotsikoita 70 vuoden takaa. Niissä kerrottiin
dramaattisia viestejä puna-armeijan
etenemisestä ja suomalaisten suojajoukkojen vetäytymisestä pääpuolustusasemaan.
Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää puolestaan korosti itsenäisyyden
merkitsevän mahdollisuutta kehittää
yhteiskuntaa ja toimia entistä vahvempana. Hän painotti, että tulevaisuuden haasteista selviämiseen tarvitaan hyvää yhteistyötä, minkä myötä
luodaan edellytykset sekä paikallisen
että alueellisen elinkeinoelämän menestymiselle. Mäenpää katsoi, että
kuntien yhteensulautuminen tuo alueelle tarvittavaa lisävahvuutta. Hän
korosti, että yritysten kasvumahdollisuudet löytyvät kansainvälisestä kaupasta.

VETERAANIN VIETÄVÄNÄ.
Euralaiselle 91-vuotilaalle veteraanille Markus Aaltoselle iltajuhla antoi mukavat muistot,
kun hän pääsi pyörähtämään
parketille itsenäisyyspäivänä
kapteeniksi ylennetyn Alexandra Hauhian kanssa.
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ISÄNTÄPARIN SEURASSA. Sari
Simula (vas.), illan isäntäpari Eero
ja Maarit Pyötsiä, Sirkka ja Veikko
Salo sekä Markku Simula vaihtoivat ajatuksia itsenäisyyspäivän
iltavastaanotolla.

MISTÄHÄN PUHUTAAN? Kun
Liisa Veijalainen (oik.), Tuomo
Peltola, Mika Ruuhiala ja Päivi
Aarikka-Ruuhiala ovat yhdessä, yksi keskustelunaiheista on
takuuvarmasti suunnistus. Liisa
Veijalainen voitti 1976 ensimmäisenä suomalaisena MM-kultaa suunnistuksessa henkilökohtaisella matkalla.
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Alkupaukku käynnisti
varuskunnan rakennustyöt
Teksi: Samuli Vahteristo
Kuvat: Samuli Vahteristo ja Porilaismuseon kokoelmat

Säkylän varuskunnan rakennustöiden aloittamisesta tuli marraskuun 20.
päivä kuluneeksi 50 vuotta. Porin Prikaati järjesti
tapauksen kunniaksi pienimuotoisen muistelotilaisuuden. Se alkoi asuntoalueella, samalla paikalla,
missä aikoinaan yleisten
töiden ministeriön työvoimaosaston päällikkö, hallitusneuvos Jouni Hakkarainen räjäytti rakennustyön
käynnistäneen alkupaukun
vuonna 1959.
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A

lkupaukku käynnisti 13 vuotta kestäneen varuskunnan rakentamisen.
Rakennustyömaa lakkautettiin virallisesti vuoden
1973 lopussa. Porin Prikaatin komentaja Eero Pyötsiä totesi kuitenkin rakennustöiden jatkuvan edelleen. Kutsuvieraat saivat uudisrakentamisesta
hyvän kuvan varuskuntakierroksen
aikana, kun silmien eteen avautuivat
lähivuosina rakennettu keskusvarasto, koulutushalli ja ajoneuvokatokset
sekä lukuisia varastorakennuksia. Vieraat tutustuivat myös kasarmeihin ja
vanhaan hevostallin, joka on palvellut vuosien varrella useassa eri käyttötarkoituksessa. Tällä hetkellä ajanmukaistetussa rakennuksessa toimii
elektroniikkavarasto.
Säkylän varuskunnan rakentamisen
alkupaukun päivää juhlistamaan saapuneet maakuntajohtaja Pertti Rajala
ja Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää korostivat varuskunnan tärkeää
merkitystä paikallisesta ja maakunnallisesta näkökulmasta. He lupasivat
kaiken tukensa varuskunnan edelleen
kehittämiselle.

Kaupungissa alkoi
ahdistaa
Kuljetaan ajassa taaksepäin yli 50
vuotta. Porin Prikaatin siirtohankkeet
olivat olleet keskustelussa jo vuodesta 1953 alkaen, kun Turussa oli pula sopivista lähiharjoitusmaastoista ja
kasarmialuetta kuristivat kaupungin ja
yliopiston laajenemistarpeet.
Tulevaisuuden sijoituspaikalle asetettiin useita vaatimuksia. Varuskunnan tulisi sijaita Kokemäenjoen
eteläpuolella ja veden lähellä. Varuskunnan lähellä tulisi olla kirkonkylä tai liikekeskus ja alueelle tulisi johtaa hyvä tieverkosto. Alueen tulisi olla
kooltaan noin kolme kertaa yhdeksän
kilometrin laajuinen, joka olisi kansantaloudellisesti mahdollisimman vähäarvoinen. Alueella ei saisi olla ainakaan monta purettavaa rakennusta.
Sijoituskunnassa pitäisi olla kansa- ja
oppikoulu sekä mahdollisesti ammattikoulu ja kunnan veroäyrin pitäisi olla
vakaa. Vuosina 1956 – 1957 puolustusministeriöön jätettiin paikkatarjoukset kymmeneltä kunnalta.

MENNEITÄ MUISTELLEN. Säkylän
varuskuntaa rakennettiin usean
vuoden ajan siten, että samaan
aikaan myös varusmiespalvelu pyöri jo täysillä. Yhteiselo oli
saumatonta. Kuvassa kutsuvieraita ja työttömyystyömiehen asuun
pukeutunut jääkäri Henri Haavisto
ja varusmiehen asussa alikersantti
Ville Vatola paikalla, jossa varuskunnan alkupaukku räjäytettiin.

”

Kaikki muuttui, kun
noustiin Säkylänharjun laelle, mistä aukesi näkymä
palaneelle harjualueelle.

Päätös Porin Prikaatin tulevasta sijoituspaikasta ratkaistiin värikkäiden
vaiheiden jälkeen Yläneen ja Säkylän
välillä elokuussa v. 1959. Maanviljelysneuvos Pentti Perttuli sai Lännen
tehtaitten toimitusjohtajana varsin
läheltä seurata tapahtumien kulkua,
kun säkyläläiset epäilivät varuskun-

nan sijoituspäätöksen kääntyneen jo
yläneläisten eduksi.
- Varuskunnan sijoituspaikasta
päättävät vieraat saapuivat pääministeri Vieno Sukselaisen johdattamana
letkana, mustissa autoissa Säkylään
ja olivat kolme tuntia sovitusta ajasta
myöhässä. Vieraat kieltäytyivät lounastarjoilusta, ilmapiiri oli kireä ja säkyläläiset kokivat tilanteen jo menetetyksi.
- Kaikki muuttui, kun noustiin Säkylänharjun laelle, mistä aukesi näkymä
palaneelle harjualueelle. Koko seurue hiljeni täysin. Jokainen varmasti
tajusi, että palanut alue oli lunastettavissa kohtuuhintaan. Harjualueelle
muodostuisi myös luontaisesti sopiva harjoitus- ja ampuma-alue, Perttuli tiivisti.
Harjulla käynnin jälkeen siirryttiin
Perttulin mukaan Lännen tehtaiden
saunalle, jossa vieraille tarjottiin pilsneriä ja vissyvettä.
- Saunan lomassa rantalepikkoon
kokoontui Sukselaisen ympärille viisi miestä päät yhdessä ja supatettiin
jotakin. Vähitellen kuiskutteleva joukko jatkoi saunomista ja tunnelma oli

arvokkaiden vieraiden joukossa täysin
vapautunut. Sukselainen kysyi, vieläkö niitä voileipiä jäi? Saunan jälkeen
siirryttiin Lännen tehtaiden ruokalaan.
Vieraat eivät sanallakaan maininneet
päätöksestä, mutta heidän vapautuneista ilmeistään ja olemuksestaan
osasimme tehdä johtopäätöksiä.
Kolme viikkoa myöhemmin, syyskuun 9. päivänä valtioneuvosto
myönsi 25 miljoonaa markkaa Porin Prikaatin Säkylään tulevan varuskunnan ensimmäisten rakennusvaiheiden käynnistämiseksi. Tarvittavat
maanluovutusprosessi käynnistettiin
välittömästi ja rakennus-, tie-, vesijohto- ja viemäröintitöiden arveltiin
maksavan seuraavan viiden vuoden
aikana noin 2 miljardia markkaa.

KESTÄVÄ RATKAISU. Kestävyys ja
kohtuuhintaisuus ohjasivat materiaalivalintoja varuskuntaa rakennettaessa. Kasarmien graniittimosaiikkilattiat ovat osoittautuneet oivalliseksi
valinnaksi, toteavat yliluutnantti Petri Fleminch (oik.), arkkitehti
Osmo Lappo, rakennusmestari Antti
Raittinen ja maanviljelysneuvos
Pentti Perttuli.
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- Parhaimmillaan töissä eri puolilta
Suomea oli 850 henkeä. Työtä tehtiin vaikeissa oloissa talviaikaan, koska työttömyystyöt keskeytettiin aina
kesän ajaksi. Parhaimmillaan pakkasta oli 37 astetta ja päivästä osa kului
rakenteiden sulatteluun.
- Palkat maksettiin aluksi taulukkojen taksan mukaan. Myöhemmin hyvät timpurit tai muurarit saattoivat
urakoista saada kaksinkertaisen päiväpalkan, mutta heidän työvauhtisakin oli muihin nähden moninkertainen, Raittinen muistelee.

Työmiesten
armeijassa oli
kova kuri
Teksti: Samuli Vahteristo Kuva: Porin Prikaatin arkistot

Alkupaukun päivää juhlistamaan Säkylän varuskuntaan oli saapunut
myös emeritusprofessori,
arkkitehti Osmo Lappo,
joka aikoinaan nuorena
arkkitehtinä sai suunnitella ruokalarakennuksen,
kuntotalon ja sotilaskodin. Lappo kertoo tässä
lehdessä, miten Säkylän
varuskunta syntyi arkkitehdin näkökulmasta.
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R

akennusmestari Antti Raittinen muisteli esittelykierroksen aikana, miten varuskunnan rakennukset nousivat työmiesten
armeijan ahertaessa vasaran paukkeen ja sahojen suihkeen säestyksellä.
Raittinen toimi rakennustöiden alusta saakka työmaan päällikön Viljami
Suikkasen oikeana kätenä. Hän teki
sen jälkeen elämäntyönsä varuskunnan rakennusten kunnostuskorjausten ja lisärakentamisen parissa.
Aluksi työmaalle oli hankittava tarvittava henkilökunta, rakennettava
parakkikylä majoitustiloiksi työttömyystöihin tuleville, työmaan toimisto, kauppa, työmaaruokala, keskusvarasto, saunat, posti sekä tilapäinen
lämpölaitos ja betoniasema.

Työ eteni 700 kilon
naulaviikkovauhdilla
Hänen mukaansa työmaalla vallitsi
kova kuri ja alkoholin käyttö tiesi armotta lopputiliä. Jotkut pätevät työmiehet saivat kuitenkin karenssiajan
jälkeen palata kyselemään töitä. Palkat maksettiin kaksi kertaa kuussa.
- Työmaapoliisi nouti rahat edellisenä päivänä ja hän nukkui yönsä niiden vieressä ja sitten ne pussitettiin
joka miehelle erikseen.
Rakennustarvikkeiden tilaus tehtiin
keskitetysti eri kohteiden rakennusmestareiden listojen mukaan. Tarvikemäärät olivat isoja, puutavaraa tuli pari kolme autonkuormaa päivittäin.
Puutavara käytettiin useita kertoja
uudelleen. Pintokselta Eurasta haettiin 700 kiloa nauloja joka viikko.
Vuonna 1963 Säkylän varuskuntarakennukset ja osa kasarmeista oli
saatu sellaiseen kuntoon, että Porin
Prikaatin I Pataljoonan joukot siirtyivät putipuhtaaseen valkeaan varuskuntaan 25. elokuuta 1963.
Pataljoonan saapuessa alkoi työmaan ja sotaväen rinnakkainelo, joka
vaati sopeutumiskykyä.
- Kitkaa ei juuri syntynyt, sillä ymmärrettiin, että ollaan yhteisellä asialla ja autettiin puolin ja toisin, Raittinen muistelee.

Kaupunkikeskusten puristuksiin jääneiden varuskuntien siirtäminen
uusille kasarmialueille
oli 1960-luvulla puolustusvoimien merkittävin
rakennustehtävä. Porin
Prikaatin muutto Turusta
Säkylään ja Pohjois-Savon
Prikaatin siirto Kuopiosta
Kajaaniin johtivat yhtaikaisesti kahden samankokoisen kasarmialueen rakentamiseen. Kummankin
alueen ohjemitoituksena
oli n. 2500 varusmiestä.

Aikansa lapsi
tehtiin kestäväksi
ja kohtuuhinnalla

P

uolustusministeriön rakennusosaston päällikkö, yliarkkitehti Vilho Noko organisoi rakennusten suunnittelun siten, että
työllisyystöinä toteutettavat rakennustyöt voitiin aina suunnitelmien
puolesta aloittaa välittömästi. Tämä
valmius oli tietenkin työllisyysviranomaisten näkökulmasta tärkeätä.
Asemakaavat laati arkkitehti Pentti Viljanen puolustusministeriössä,
rakennusten suunnittelu suoritettiin
yksityisten arkkitehtien työnä. Tehtäväkseni tuli molempien varuskuntien
keskustojen suunnittelu siten, että samoja rakennussuunnitelmia käytettiin
sekä Säkylässä että Kajaanissa. Erona oli vain se, että Säkylän sotilaskoti toteutettiin asemakaavallisista syistä
Kajaanin sotkun peilikuvana.
Puolustusministeriössä päätettiin,
että riittävän erilaisuuden saavuttamiseksi Kajaanissa käytettiin julkisivuissa
punatiiltä ja Säkylän Huovinrinteellä
vaaleata kalkkihiekkatiiltä. Ulkorappauksia tuli välttää.
Sisällä rakennuksissa käytettiin varsin karskia asteikkoa, sisäkatoissa
yleensä puhtaaksi valettua betonia
tai sahapintaista rimoitusta, lattioissa
etupäässä graniittimosaiikkia tai keraamisia laattoja. Maalattavia pintoja
käytettiin mahdollisimman vähän. Tavoitteena oli tehdä kulutusta kestävää
ja kohtuuhintaista.
Rakennustyöt tehtiin työllisyystöinä
talviaikaan. Vapusta elokuun loppuun
työt olivat pysähdyksissä. Työntekijöi-

tä oli kaikkialta Suomesta, vilkkaimpina talvikausina yli 300 henkeä. Työntekijöiden ammattitaito oli vaihteleva.
Rakennussuunnitelmat oli laadittava
käsityövaltaisia työtapoja suosiviksi,
rakennuselementtejä ei saanut käyttää, nosturikalustoa ei ollut.
Puhtaaksi valettujen betonipintojen tekemiseen oli hyvät edellytykset:
oma keskusbetoniasema laboratorioineen ja ammattinsa taitava työnjohto.
Varuskunnan ruokala
valmistui
keskusrakennuksista ensimmäisenä
v.1963, jolloin myös ensimmäinen pataljoona saapui Huovinrinteelle. Ruokasali suunniteltiin pöytiintarjoilua
varten, siksi neljä sisäänkäyntiä marssivia rivistöjä varten. Jakelujärjestelmä
ja tuotantotilat ovat sen jälkeen kokeneet suuria muutoksia.
Urheilutalo valmistui v.1966. Uimahalli suunniteltiin myös siviilikäyttöä
varten. Liikuntasalien vapaa korkeus on viisi metriä, lentopalloa ei silloin
juuri tunnettu. Nykyisin rakentaisimme salit seitsemän metrin korkeutta
käyttäen.

Sotilaskoti
otettiin
käyttöön
v.1967. Miehistösali on suunniteltu siten, että se melkoisesta koostaan
huolimatta ei vaikuttaisi suurelta hallilta. Keskiosan alas painettu lattia luo
mittakaavaa ja parantaa näkyvyyttä
esitystilanteissa. Vuosien mittaan sotilaskodin tuotevalikoima on monipuolistunut ja tuotantotiloissa on tehty- ja
tehdään edelleenkin - toiminnan vaatimia muutoksia.
Varuskunnan
keskusrakennusten
suunnittelu ja rakentaminen kesti yhteensä kahdeksan vuotta. Keskus on
aikansa lapsi, oman aikansa tavoitteiden ja mahdollisuuksien mukaan
tehty. Varuskunnan keskuksen tehtävänä on muuttuvissa olosuhteissa
vahvistaa pysyvyyden ja jatkuvuuden
tunnetta sekä antaa kasarmialueelle
omaleimaisuutta. Siinä sen arkkitehtuurin sanoma.
Kirjoittaja on emeritus-professori,
arkkitehti Osmo Lappo
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Toisella
yrittämällä
loppuun saakka
Teksti ja kuva: Ville Vesala

J

oulukuun alkupuolella kotiutuneelle sotilaspoliisialikersantti
Joni Miikkulaiselle oli jo palvelukseen astuessa selvää, mihin tehtävään hän hakeutuisi. Miikkulainen oli
saanut jo aikaisemmin tietoa sotilaspoliisin tehtävistä ja tavoitteena oli
myös hankkia pohjakoulutusta tulevaa poliisikoulua varten ja samalla kohottaa kuntoa.
- Halusin valita huomattavasti normaalia jääkäriä haastavamman ja raskaamman koulutuksen. Sotilaspoliisin
työnkuvan monipuolisuus ja työn itsenäisyys olivat myös tärkeitä tekijöitä. Hyviä puolia oli myös, että koulutuksessa opeteltiin lisäksi käyttämään
monia eri aseita ja toimimaan erilaisissa tilanteissa. Itsellekin tuli sitten
hieman yllätyksenä valinta aliupseerikurssille, alikersantti Miikkulainen
kertoo.

22

Miikkulainen aloitti palveluksen osaston ryhmänjohtajana.
Miikkulainen pitää varusmiespalvevuoden 2008 heinäkuun saapumiserässä, mutta joutui keskeyttämään lustaan fyysisesti varsin rankkana.
- Monet pitkät marssit ja harjoitukpalveluksen jalan murtumisen takia.
set olivat kaikkein raskainPalvelustaan jatkamaan
ta. Positiivisena puolena
hän tuli 1/2009-saapuSotilaspoliisit rankat kokemukset kuitenmiserän mukana viime
kin paransivat sotilaspoliisitammikuussa. Miikkulaiantavat ensi- joukkueen ryhmähenkeä,
nen myöntää, että keskeytyksellä oli vaikutusvaikutelman kun porukka oppi tukemaan toisiaan.
ta palvelusmotivaatioon,
joukosta
Alikersantti Joni Miikkuvaikka motivaatio aluslaisella on selkeä mielipide
sa olikin kova. Kysyttäessä palvelusajan parhaita kokemuksia, varusmieskoulutuksesta.
- Kyllä sotilaspoliisin koulutushaaMiikkulainen ei pitkään pohdi vastaramerkki on niin kovalla työllä ansaitustaan.
- Kesän räjäytysharjoituskurssi oli tu, että siitä sopii olla ylpeä. Koulutus
on usein raskasta ja haastavaa, mutmahtava kokemus.
Erityisesti mieleen on jäänyt myös ta sellaista sen kuuluu ollakin. Sotilastoiminta virka-aputehtävässä Naan- poliisit ovat kuitenkin usein niitä, jottalin laajasti uutisoidun omakotitalo- ka antavat ulkopuolisille ensimmäisen
palon tapahtumapaikkaa vartioivan kuvan varuskunnasta ja sen sotilaista.

”

Yksikään veteraani ei
taistellut turhaan
Siitä on nyt 92 vuotta, kun Suomi
Kyseinen lainaus on päiväkäsky kovihdoin saavutti itsenäisyytensä. Itse- konaisuudessaan, eli siihen ei kuulunäisen asemansa johdosta valtiomme nut mitään muuta. Mannerheim haon päässyt kukoistamaan ja kasva- lusi ainoastaan korostaa itsenäisyyden
maan yhdeksi maailman kehittyneim- säilymisen tärkeyttä. Hän halusi tehdä
mistä hyvinvointivaltioista. Kunnia sotilaille selväksi, että yksikään heistä
kuuluu totisesti heille, jotka aikoinaan ei taistele turhaan. Jokainen taistelija
ovat vuonna 1917 tehneet töitä itse- on tärkeä, mikäli itsenäisyys ja joulunäisyytemme eteen. Ei sovi unohtaa rauha tahdotaan säilyttää.
myöskään sotiemNykyään Suomi
me
veteraaneei ole sotilaallisesti
Se on selvää, että jos uhattu valtio, mutta
ja ja sodissa kuolleita sankareita: vielä joudumme uhatuk- on kuitenkin tärkeheitä, jotka antoiää pitää jatkuva valvat kaikkensa, jot- si, olemme valmiina tais- mius yllä. Olemme
ta Suomi säilyttäisi telemaan vähintään yhtä
asemansa itsenäihyvin kuin kunniakkaat
senä valtiona.
Talvisota käyn- sotilaat talvisodassa.
nistyi marraskuun
lopussa
v.1939
eli runsaat 70 vuotta sitten. Samana
vuonna, joulukuun 21. päivänä antoi
ylipäällikkö Mannerheim seuraavanlaisen päiväkäskyn: ”Jouluna, rauhan
juhlana, lähetän tervehdykseni kaikille
eri rintamilla sankarillisesti taisteleville joukoillemme, joiden voimakkaan
suojan takana tänäkin kohtalokkaana
hetkenä kansallemme on joulurauha
turvattu. Ajatuksemme pyrkivät näinä juhlapäivinä koteihimme ja omaistemme luo, mutta nykyhetken Suomen sotilaan on lujitettava mielensä
ja kohotettava henkensä kestämään
sen taistelun, minkä kohtalo on meidän suoritettavaksemme määrännyt.
Ellemme sitä käy voittoon saakka,
ei meillä kenelläkään ole oleva kotia
enempää kuin isänmaata, ei vapautta
enempää kuin joulurauhaakaan.”

”

kulkeneet kehittyvän tekniikan mukana ja onnistuneet ylläpitämään hyvän valmiuden mahdollisia hyökkääjiä vastaan. Taistomme talvisodassa
oli sinnikäs, ja se tuli viholliselle kalliiksi, vaikka emme olleet valmistautuneet kovin hyvin. Se on selvää, että
jos vielä joudumme uhatuksi, olemme valmiina taistelemaan vähintään
yhtä hyvin kuin kunniakkaat sotilaat
talvisodassa. Nyt meillä on kunnian,
velvollisuuden ja tahdon lisäksi myös
tarvittava materiaali, jotta myös tämä
ja tulevat sukupolvet voivat kasvaa ja
elää hyvinvoivassa isänmaassamme.

Kirjoittaja on Porin Prikaatin
Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja, alikersantti Tommi Koivusilta.
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Hyvät
sisaret

Y
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hdistyksemme 46. toimintavuosi lähestyy loppuaan. Lähes
kuukausittain olemme kokoontuneet yhteen kuuntelemaan luentoja tai nauttimaan vaikkapa yhteisestä
liikuntatuokiosta. Kävimme isolla joukolla tutustumassa esimerkiksi uusittuun terveyskeskukseen ja entiseen
tapaan retkeilimme monessa mielenkiintoisessa paikassa. Menneen vuoden muistoja on koottuna sotilaskotiyhdistyksemme nettisivuille www.
sotku.fi.
Kirjoitan teille tervehdystäni marraskuun toiseksi viimeisellä viikolla.
Sumuisen harmaassa säässä kävelin
taas katsomaan, joko Sotilaskoti-kyltti on kiinnitetty urheilukentälle pystytetyn väistökotimme seinään. Vielä
se ei ollut paikallaan, mutta toivottavasti pian se loistaa siinä vihreänä. Tilat alkavat muuten olla valmiina käyttöönotettaviksi. Väistökotimme tai
poikkeusolokotimme on rakennettu
useammasta kontista, ja miehistösali käsittää lähes 350 henkilön teltan.
Kodissamme varusmiehet ja kaikki
muutkin asiakkaamme tulevat saamaan samat peruspalvelut ja tuotteet
kuin tälläkin hetkellä. Tulevan vuoden
tuotevalikoimaa joudutaan hieman
supistamaan tiettyjen tilojen ahtaudesta johtuen.
Me Säkylän sotilaskotiyhdistyksessä olemme siinä onnellisessa asemassa, että meille luotiin mahdollisuus
siirtyä väistötiloihin. Muutamme ilomielin vanhoista tiloistamme alkavan
remontin tieltä pois, kun tiedämme
vuoden kuluttua palaavamme peruskorjattuihin ja nykyaikaistettuihin tiloihimme, joiden uudistaminen on ta-

lustustyötä tekevien naisjärjestöjen
kanssa on lainsäädännöllinen oikeutus poikkeusolojen toimintaa varten.
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta tuli voimaan 1.1.2008. Laki on merkittävä myös meille sotilaskotisisarille, jotka teemme palkatonta
vapaaehtoista maanpuolustustyötä.
Laissa on säädökset, jotka mahdollistavat vapaaehtoisen sitoutumisen, sijoittamisen ja varaamisen poikkeusolotehtäviin myös niille naisille, jotka
eivät ole suorittaneet vapaaehtoista asepalvelusta. Sotilaskotijärjestöllä
on asiasta sopimus puolustusvoimien
kanssa. Sopimus edellyttää meiltä kirjallisen suostumuksen antaneilta sisarilta toimimista mahdollisissa poikkeusoloissa vastaten puolustusvoimien
kanttiinitoiminnasta. Yleensä poikkeusolojen tehtäviä sotilaskotisisaret
voivat harjoitella ja hioa esimerkiksi
pahtunut vanhaa kunnioittaen.
Poikkeusoloissa toimiminen, vaik- sotaharjoitusten yhteydessä.
Yhdistyksemme 47. toimintavuosi
ka vain vuodenkin ajan, on suuri
haaste sotilaskodin vakituiselle hen- tuo tullessaan suuria muutoksia sotikilöstölle sekä vapaaehtoisille sisaril- laskodin toimintaan. Säkylän Sotilaslemme. Uudistukset vaativat meiltä kotiyhdistyksen sisarilla on tulevan
erityisponnisteluja sekä nykyisten ru- vuoden 2010 aikana ainutlaatuinen
tiinien ja tottumusten muuttamisek- tilaisuus näyttää osaamistaan ja sisarsi että uusien toiminta- ja ajatusmal- energiaansa poikkeusoloja vastaavissa
lien rakentamiseksi. Sotilaskotisisaret tiloissa. ”Kanttiinitoiminta” tulee tutuksi ihan käytänovat selvinneet ainössä. Toiminnaskojen
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Mekin selviämme tulevan vuoden 2010
haasteista yhdes- aikana ainutlaatuinen ti- Arkisen työn vastapainoksi sisarillemsä. Uudella tavalla
laisuus näyttää osaamis- me on mietitty uutuusissa tiloissa toimiminen on alus- taan ja sisarenergiaansa ta, virkistävää sekä
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hankalampaa. poikkeusoloja vastaavis- mielenkiintoista ohjelmaa.
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ei kuitenkaan kan- sa tiloissa.
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merkitys
nata haikailla. Pian sisäistämme uudet toimintatavat, yhdistyksemme toiminnassa on merkulkureitit ja tilat. Tuotamme ”poik- kittävä. Työtämme arvostetaan, mutkeusoloissakin” perinteiset sotilasko- ta sen laajuutta ja vaikuttavuutta ei
tipalvelut vapaaehtoisten sisarten ja aina tiedosteta.
Lämpimät kiitokset yhdistyksemme
henkilökunnan yhteisin voimin.
Suomalaiset naiset ovat koko itse- sisarille, henkilökunnalle ja johtokunnäisyyden ajan tehneet vapaaehtoista nalle kuluneesta vuodesta. Kiitokset
maanpuolustustyötä. Sotilaskotisisa- myös kaikille yhteistyökumppaneilret ovat ylläpitäneet rintamaolosuh- lemme ja tukijoillemme sekä tietysti
teissa sotilaskoteja sekä talvi- että jokaiselle varusmiehelle.
jatkosodissa. Sotilaskodit seurasivat
Toivotan Teille ja läheisillenne Rauyleensä omien joukkojen mukana rintamalle liikkuvana sotilaskotina. So- hallista Joulunaikaa ja Hyvää Uutta
tilaskodit olivat myös rintamalle me- Vuotta 2010.
nevien ja sieltä palaavien sotilaiden
Marjaana Vihottula
tuki- ja huoltopisteitä.
Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen
Meillä sotilaskotisisarilla yhdespuheenjohtaja
sä muiden vapaaehtoista maanpuo-
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uosi alkaa kääntyä lopuilleen
ja seuraavassa muutamia tapahtumia sotilaskotimme arjesta. Osa niistä on tosin vasta edessäpäin, sillä joulupukin tuloon on tätä
kirjatessa aikaa vielä reilu kuukausi.
Kiirettä ja puuhaa silti riittää, sillä jouluvalmistelujen ohella valmistaudutaan vähitellen siirtymään väistötiloihin urheilukentälle.
Siirtyminen on suunniteltu alkavaksi viikolla 48 kirjasto- ja tuotantokalusteiden siirrolla. Seuraavalla viikolla vuorossa on myyntilinjaston koneet
ja sitä seuraavalla siirretään sotilaskodin miehistötilan pöydät ja tuolit. Viimeiseksi siirretään astianpesulinjasto. Väistösotilaskodista on tarkoitus
saada yhtä toimiva kuin varsinainen
remonttiin jäävä sotilaskotikin oli ja
viihtyvyyteen panostetaan myös näissä tilapäistiloissa. Kahvilapalvelut, internet-yhteydet, kirjastopalvelut sekä
grilli- ja kioskipalvelut ovat edelleen
tarjolla, kenties kuitenkin hieman supistetummassa muodossa. Myyntiautoja voidaan käyttää myös tarpeen
mukaan lisäresursseina tuomalla osa
palveluista samalla lähemmäs asiakkaitamme eli komppanioiden eteen.
Viikolla 50 kaiken pitäisi olla valmista väistötiloissa ja tilapäinen sotilaskoti alkaa ottaa vastaan asiakkaitaan.
Aukioloajoista, kulkuohjeista ym. tarkemmin sivuillamme www.sotku.fi
lähempänä tuota ajankohtaa.

Syksyn tapahtumia
Perinteinen henkilökunnan ja sotilaskotiyhdistyksen johtokunnan syystapaaminen pidettiin 30.9. Kokemäellä, Ali-Ketolan tilalla, mukana 22
henkilöä.
Valtakunnalliseen
kirjastosisarten
koulutuspäivään 3.10. Parolassa osallistuivat yhdistyksestämme sotilaskodin kirjastonhoitaja Leena Korpela ja Päivi Seppä, jotka toimivat myös
kouluttajina tilaisuudessa sekä kirjastosisaret Anneli Laine ja Elina Laineenoja. Samaan aikaan ja samassa paikassa oli lisäksi vastaava lsk-sisarten
koulutustapahtuma, jossa yhdistystämme edusti Pirjo Vaano.

Uusien sisarten koulutustilaisuus
7.10. sotilaskodissa, mukana 6 uutta
sisarta.
Lokakuun sisariltaa vietettiin 8.10.
Tupalan Hovissa Säkylässä mielenkiintoisen esitelmän ja hyvän ruuan merkeissä. Psykologi Matti Kankaanniemi luennoi meille aiheesta ”Ihmisen
arvo ja toisen ihmisen kunnioittaminen.” Tilaisuuteen osallistui 41 sisarta.
Sotilaskotiliiton
syyskokouksessa 24.-25.10. Tikkakoskella yhdistystämme olivat edustamassa Marita
Torkkeli, Päivi Perälä, Anneli Laine ja
Marjaana Vihottula. Käsiteltiin syyskokoukselle määrätyt asiat eli tulevan kauden toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Sotilaskotiliiton puheenjohtajana kaudella 2010 - 2012 jatkaa
Satu Mustalahti Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistyksestä. Samassa yhteydessä vietettiin myös Luonetjärven
Sotilaskotiyhdistyksen 70-vuotisjuhlaa.
Suruviesti tavoitti meidät lokakuussa; sydämensä sotilaskotityölle antanut ja sitä monin tavoin toiminnallaan
rikastuttanut entinen yhdistyksemme
puheenjohtaja apteekkari Marja-Liisa
Satimus nukkui pois sairauden murtamana 17.10.2009 Helsingissä. Hän
toimi vuosina 1986 - 1992 yhdistyksemme puheenjohtajana. Marja-Liisa Satimus siunattiin haudan lepoon
6.11. Töölön kirkossa ja häntä olivat
saattamassa yhdistyksemme edustajana Marita Torkkeli, sekä joukko ystäviä ja apteekin henkilökuntaa Säkylästä.
Naisten Valmiusliitto ry:n valtakunnallisessa turvallisuusseminaarissa
14.11. Porissa olivat mukana Marita
Torkkeli, Pirkko-Liisa Kauppi, Helena Koivisto ja Liisa Pere. Seminaarin
teemana oli ”Ikääntyvien arjen turvallisuus” ja avajaispuheen piti sisäasiainministeri Anne Holmlund. Naisten Valmiusliiton pj, maaherra Anneli
Taina kertoi liiton toiminnasta aiheessaan ”Naiset turvallisuuden tekijöinä ja maanpuolustajina.” Muina asiantuntijoina olivat geriatrian ylilääkäri
Maritta Salonoja Satakunnan sairaan-

hoitopiiristä ja arkkitehti Kirsti Pesola
Invalidiliitosta. Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen esitteli paikallista turvallisuussuunnittelua
ikääntyvien näkökulmasta.

Marjaana Vihottula
jatkaa puheenjohtajana
Säkylän Sotilaskoti Ry:n syyskokous
pidettiin 26.11.2009 Upseerikerholla. Syyskokouksen puheenjohtajana
toimi Susanna Vuorinen ja sihteerinä
Tuija Ryömä. Kokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat, kuten tulevan
vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, joka noudattaa Sotilaskotiliiton
toimintaohjeita paikallisella tasolla.
Yhdistyksen toiminnan pääkohderyhmä ovat varusmiehet ja heidän hyvinvointinsa, reserviläisiä ja varuskunnan
henkilökuntaa unohtamatta. Sotilaskoti pyrkii tarjoamaan heille kaikille
jatkossakin monipuolisia sotilaskotipalveluja, vaikka tuleva vuosi toimitaan poikkeusoloissa varuskunnan urheilukentälle pystytetyssä erillisessä
väistötilassa . Siellä ovat samat palvelut tarjolla kuin pian peruskorjauksen
vuoksi suljettavassa sotilaskodissakin,
tosin hieman supistetummassa muodossa johtuen tilojen rajallisuudesta.
Tuemme varusmiehiä ja heidän palvelussa jaksamistaan varusmiestoimikunnalta saamiemme ehdotusten
mukaan, kuten aiempinakin vuosina.
Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Marjaana Vihottula ja varapuheenjohtajana Marita
Torkkeli. Johtokunnan varsinaiset jäsenet: Tarja Putko, Pirjo Vaano, Marja Syrilä, Päivi Seppä ja Helena Koivisto. Varajäsenet: Päivi Perälä ja Seija
Heiska. Sotilaskotiliiton kokouksissa Säkylän Sotilaskotiyhdistystä edustavat Marja Syrilä, Pirjo Vaano ja Airi
Kuusisto, varalla Anne Haavisto, Reija Kuusisto ja Tarja Väisänen.
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Marja-Liisa Satimusta
muistellen

K

un Marja-Liisa Satimuksen
opinnot oikeuttivat hänet apteekkarin vastuullisen työhön,
oli edessä löytöretki mieleiselle paikkakunnalle avautuvaan apteekkiin.
Emme tiedä hakemusten määrään,
mutta ainakin Säkylän apteekki oli
hänen ensimmäinen ja ainoa oma
apteekkinsa. Ehkä valintaan vaikutti Säkylän varuskunta ja siellä toimiva sotilaskotiyhdistys. Hän oli Rannikkosotilaskotiyhdistyksen
jäseniä
ja toimi innokkaana sisarena monissa eri tehtävissä. Hän liittyi heti Säkylän Sotilaskotiyhdistykseen ja toimi
aikanaan seitsemän vuotta yhdistyksen puheenjohtajanakin. Marja-Liisa
aloitti työnsä vuokralaisena edellisen
apteekin tiloissa, päämääränään kuitenkin rakentaa omat, nykyvaatimusten mukaiset tilat uusine laitteineen.
Sen hän myös toteutti ja piti ne kehityksen kärjessä loppuun asti.
Palvelu apteekissa oli koko ajan erittäin asiakasmyönteistä. Jos tarvittavaa
lääkettä ei sillä hetkellä ollut, se hankittiin nopeasti ja toimitettiin monasti jopa kotiin asti. Päivystykset hoidettiin joka viikonloppuna, oli kyseessä
sitten joulu tai juhannus. Apteekkinsa
henkilökunnasta Marja-Liisa piti myös
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Marja-Liisa Tellervo Satimus
s. 17.8.1940 Helsinki
k. 17.10.2009 Helsinki
erityisen hyvää huolta ja panosti myös
vapaa-aikaan järjestämällä lukemattomia matkoja teattereihin, konsertteihin ja näyttelyihin sekä monenlaisiin tutustumisiin matkojen yhteyteen.
Ja ne olivat täyden palvelun matkoja.
Mieltäisin koko henkilökuntaa Marja-

Liisan ”perheeksi”. Hän oli myös monen yhdistyksen ja järjestön aktiivinen
jäsen ja tukija. Sotilaskotityön lisäksi
hän kantoi huolta maanpuolustuksesta, Soroptimistien työn jatkumisesta ja kaikesta liikunnasta terveytemme ylläpitäjänä. Marja-Liisa kunnioitti
suuresti luontoa. Henkilökohtaisesti lähinnä hänen sydäntään oli klassinen musiikki. Siitä hän sai voimaa ja
rauhaa. Kotona Kirkkotiellä se soi aina
taustalla. Hän omisti vuosikortit Helsingin kaupunginorkesterin ja Radion
Sinfoniaorkesterien konsertteihin ja
kävi niissä uskollisesti. Ooppera, Savonlinna, Kuhmo, Pietari ja monet Euroopan kuuluisat musiikkitapahtumat
saivat hänet matkustamaan vuosien
mittaan tapahtumapaikoille. MarjaLiisa piti myös matkustamisesta ja teki
pitkiäkin matkoja kiinnostaviin paikkoihin jonkun ystävän tai jo tutuksi
tulleen ryhmän kanssa. Ja matkallahan hän on nytkin: Hän on matkalla
muistojen maisemiin, kukkien ja kultaisen syksyn maahan. Siellä laulavat
toisenlaiset linnut, soivat ennenkuulemattomat sävelet ja matkat päätyvät
uskomattomiin auringonlaskuihin.
Seinänaapuriystävä Sirkka Perttula

”Kyllä kanttiini kestää”
Teksti: Matti Vihurila Kuvat: Ville Vesala

V

äistösotilaskoti avasi ovensa yleisölle tiistaina 8.12., ja jo seuraavana
päivänä siellä järjestettiin Satakunnan Sotilassoittokunnan perinteinen joulukonsertti. 500-neliöisestä teltasta ja siihen
yhdistetyistä konteista löytyvät seuraavan
runsaan vuoden ajan Huovinrinteen sotilaskotipalvelut. Palvelulinjastoja on kaksi ja
asiakaspaikkoja löytyy runsaat 430. Kirjaston tilat ovat aiempaan verrattuna merkittävästi pienemmät, mutta tilauksesta koko
kirjavalikoima on edelleen asiakkaiden saatavilla. Leipomo ja keittiö toimivat sulassa
sovussa yhteisessä tilassa. Nettibaarin tietokoneet ovat varusmiesten käytettävissä entiseen tapaan.
Väistösotilaskodin juhlallisia avajaisia vietettiin 18.12, jolloin tarjolla oli mm. kahvia,
puuroa, musiikkia ja taikurin esityksiä. Huovinrinteen päiväkodin lapset ilahduttivat
avajaisyleisöä esittämillään joululeikeillä. Sotilaskotiliiton tervehdyksen poikkeusolojen
kanttiinitoimintaan siirtyneille sisarille toi liiton pääsihteeri Karoliina Hoffman.
- Tuleva vuosi on varmasti haasteellinen
vakinaiselle henkilökunnalle ja vapaaehtoisille sisarille. Uskon kuitenkin vakaasti, että tästä selvitään kunnialla. Kyllä kanttiini
kestää, vakuuttaa sotilaskodin johtaja Merja Lankinen.
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Hyvät kiltasisaret ja kiltaveljet

V
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iime toukokuun 50-vuotisjuhlakokouksessa perin Jorma Koivistolta hyväkuntoisen ja aktiivisen Killan. Puoli vuotta
on vilahtanut nopeasti yhdistyksen toimintaan perehtyessä. Toimivia alueosastoja on kuusi. Kokoukset
ja esitelmätilaisuudet, varusmiesinfot, ampumaharjoitukset, Marttilan
lavatanssit, hieno maanpuolustusjuhla Loimaalla ja Ruissalon tammien istutus ovat esimerkkejä toiminnasta.
Markkinointityöryhmä on kartoittanut jäsenhankintaa, Killan logoa ja
muita tunnuksia sekä Porilaismuseossa ja yleisötapahtumissa jaettavan tai
myytävän esineistön hankintaa.
Yhteistyö Prikaatin henkilöstön ja
Sotilaskodin kanssa on mutkatonta.
Samoin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen molemmat piirit ja Varsinais-Suomen alueosasto ovat kuunnelleet toiveitamme kiitettävästi. Ensi
vuonna Killan toimialueella järjestetään täysi tusina tiedotustilaisuuksia
palvelukseen astuville varusmiehille ja
heidän läheisilleen. Turussa ja Porissa
infoja ei ole aikaisemmin pidetty. Palaute osanottajilta on ollut kiitettävä.
Silloin kun koulutusta tai harjoituksia ei ole, tarjoavat Varusmiestoimikunta ja Sotilaskoti varusmiehille
ohjelmaa. Kiltatoiminnalle ei asevelvollisen vakinaisen palveluksen aikana jää tilaa. Harva liittyy Kiltaan päästessään reserviin. Kiinnostus herää
muutamien reserviläisvuosien jälkeen
usein MPKY:n kurssien tai kertausharjoitusten mukana.

Huovinrinteeltä on melkein yhtä
pitkä matka Turkuun ja Poriin. Kotikunta Säkylä ja koko Satakunta on
pitänyt Porin Prikaatista hyvää huolta muuttovuodesta 1963 lähtien. Tämän arvostuksen voi aistia myös tässä
lehdessä olevista ilmoituksista. Turku on tänään Merivoimien kaupunki,
jossa Maavoimia edustaa pieni aluetoimisto.
Porilaisen ilmoitushankinta annettiin pari kuukautta sitten Killan tehtäväksi. Myyntitilanteissa on ilmennyt,
että monet ihmiset luulevat Porin Prikaatin toimivan Porissa. Joukko-osastoon vuosittain tulevista noin 2.000
varusmiehestä ja vapaaehtoisesta naisesta 70 prosenttia tulee VarsinaisSuomesta, jossa suurin osa reservissä
olevista tai vanhemmista Porilaisista
ja myös Kiltamme jäsenistä asuu. Prikaatiamme voidaan näin ollen pitää
myös varsinaissuomalaisena joukkoosastona.
Vapaussodan päättymisestä vuoteen 1966 oli Porin Prikaati ja sen
edeltäjät Itämeren JR n:o1, Porin Rykmentti, JR 6 ja 3 Prikaati sijoitettuna
Turkuun. Turun kasarmilla minäkin
palvelin varusmiehenä. Syyskuussa
1964 siirrettäessä reserviin saimme
oikeuden käyttää nimitystä Porilainen
ja vakuudeksi vielä kunniakirjan. Vaikka olen syntynyt Turussa, jossa asun
ja olen työskennellyt suurimman osan
aktiiviaikaani, tunnen ylpeyttä historiallisesta kunnianimikkeestäni Porilainen.

Nimillä ja tunnuksilla on suuri merkitys ihmisten arvoihin, asenteisiin ja
tekoihin. ”Oma maa mansikka..” –
siinä se on lipun, univormun, merkkien yms. salaisuus. Porin Prikaati on
vakiintunut vuonna 1626 perustetun
joukko-osaston nimeksi, joka hyväksytään olkoonpa sijoituspaikka Turku,
Säkylä tai joku muu. Pataljoonilla oli
ennen vanhaan roomalaiset numerot
tunnuksina. Niillekin on parina viime
vuosikymmenenä annettu paikannimiä. Sotaväen niminikkareilta loppui
mielikuvitus, kun yhteen joukko-osastoon ahdettiin Satakunnan Jääkäripataljoona ja Satakunnan Pioneeripataljoona.
Joukkoyksikön nimen
muuttaminen on yksinkertainen hallinnollinen päätös. Edellä esitettyihin
perusteluihin viitaten rohkenen ehdottaa, että JP:n nimi muutetaan Varsinais-Suomen Jääkäripataljoonaksi.
Isänmaanrakkaus ja kiinnostus
maanpuolustustyöhön ovat minulla
kodin perintöä. Mitä enemmän olen
turvallisuusasioihin perehtynyt, sitä
tärkeämmäksi ne koko yhteiskunnallemme koen.
Kiitän Porilaiskillan jäseniä ja Porin
Prikaatia sekä kaikkia yhteistyökumppaneitamme päättymässä olevasta
vuodesta ja toivotan onnea ja menestystä tulevalle vuodelle.
Timo Mäki
Porin Rykmentin–Porin Prikaatin
killan puheenjohtaja 2009

Killan tammet Turussa ja
Vihtapuisto Säkylässä

Teksti ja kuva: Kari Nummila

Niin historian kirjalliset dokumentit kuin luonto itsessään kertovat, että Porin
Rykmentin - Porin Prikaatin kilta on ahkeroinut myös
metsänistutustöissä.
Perinnemetsikkö istutettiin
Turun Ruissaloon joko 25.5.
tai 27.5. 1970; ensimmäinen
päivämäärä löytyy Honkapirtin lähellä sijaitsevasta tammimetsiköstä ja toinen lukema on präntätty Porilainen
-lehteen kesällä 1970.

T

ammentaimia istutettiin 300
kappaletta isolla joukolla. Porilaisen kuvassa näyttää häärivän
lähinnä valkopaitaisia herroja. Lehden
mukaan 50 - 100 vuoden päästä tämä noin hehtaarin suuruinen peltoaukea näyttänee jo hieman metsältä,
kun tammi on tunnetusti hidaskasvuinen.
Tekstissä esitetään toive, että kiltalaiset ryhtyisivät viljelemään ja varjelemaan huolella taimikkoa, joka
on alkutaipaleellaan altis monenlaisille vahingoille. Niitä voivat aiheuttaa niin jänis kuin lumi ja jääkin. Valitettavasti perinnemetsikkö jäi aika
pitkäksi aikaa vähän oman onnensa
nojaan, mutta se ei suinkaan menehtynyt. Alue “löydettiin” taannoin uudelleen, ja kuluneen vuoden syksyllä tartuttiin toimeen killan taholta eli
alueelle istutettiin yli miehenmittaisia uusi tammentaimia puolen tusinan
verran - kaikille alueosastoille omansa. Loppusyksyn istutuspäivän ja sen

vaatimat tykötarpeet hankki turkulainen killan hallituksen jäsen Raimo Salo. Perinnemetsikkö on jokaisen kiltalaisen erittäin helppo löytää Ruissalon
erityisen rehevän ja luonnonkauniin
saaren pääraitin varrelta; varsinaissuomalaisen JR14:n soturit siirsivät
Honkapirtin Vienan-Karjalasta, Uhtuan korvista Ruissaloon. Tammet
löytää siis aivan pirtin tuntumasta.
Honkapirtti on myös sinänsä todella tutustumisen arvoinen kohde. Siellä voi levähtää historian havinassa ja
ihailla veteraanipolven rakennustaitoa.
Kilta istutti myös 300 kappaletta
rauduskoivun taimia Huovinrinteelle
samana keväänä varuskunnan sairaalaan johtavan tien varteen, nimittäen
aluetta Vihtapuistoksi. Lehdessä arvellaan, että prikaatilla on kyllä hyvät
harjoitusmaastot, mutta mäntymetsän arveltiin tarvitsevan valkokylkisiä
koivujakin elävöittämään niin kovin
mäntyvaltaista maisemaa.
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Turussa pidettiin killan herätyskokous

Turun alueosastolla
riittää perinteitä

Teksti ja kuva: Kari Nummila

Porin Rykmentin - Porin
Prikaatin killan Turun alueosastolla jos millä riittää
perinteitä vaikka muille jakaa! Killan perustehtäviin
kuuluvat mm. historiallisten perinteiden ja yhteisten muistojen vaaliminen
sekä lähentää prikaatin
ja sen rekrytointialueiden
väestöä.i
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M

onille on iso yllätys se, että
Porin Prikaatin nykyisistä
varusmiestä yleensä reilusti kaksi kolmasosaa tulee VarsinaisSuomesta ja esimerkiksi Satakunnasta vain sata, Tykistöprikaatin hallitessa
“väenottoa”. Kiltamme on perustettukin Turussa - allekirjoitettiinhan perustamisasiakirja 15.2. 1959. Turun
alueosastossa on noin 250 jäsentä.
Killan valtuuskunnan puheenjohtaja Simo Palokangas esitti taannoin
toimintastrategiamallia, jossa pääkilta
luo mm. taloudellisia toimintamahdollisuuksia alueosastoille, joissa pyöritetään sitä jäsenille tarjottavaa toimintaa.
Turun alueosaston herätyskokous pidettiin 2. joulukuuta Heikkilän sotilaskodissa. Tilaisuuden aluksi majuri Markku Niemi esitelmöi
Porin Prikaatin kansainvälisestä toiminnasta. Pääkillan uusi, turkulainen puheenjohtaja Timo Mäki iloit-

si siitä, että nyt voidaan sanoa killan
kaikkien alueosastojen toimivan.
- Killan yksi tehtävä on tukea prikaatia. Varusmiesinfot ovat siinä yksi tapa.
Nyt on varmistunut, että tammikuussa pidetään niin Turussa kuin Porissakin tällaiset infotilaisuudet, jotka ovat
jo vakiintuneet Loimaalla ja Salossa.
Ensi vuoden syyskesällä Turussa järjestetään puistokonsertti Tuomanpuistossa, jossa sijaitsee “se komeampi” Porilaispatsas. Tämä puisto
on entistä Turun kasarmin aluetta, josta prikaati siirtyi Säkylään.
Osa prikaatista (mm. aliupseerikoulu) toimi Heikkilän kasarmilla, jota
hallitsee nyt Merivoimien esikunta.
Turun alueosaston puheenjohtajana
jatkaa Osmo Suominen. Turun alueosastolle valitaan pieni työvaliokunta, jossa tehtäviä voidaan jakaa ja
kehittää toimintaa eri vetovastuilla.

Heitinmiehiä
aikain takaa
Teksti ja kuva: Taisto Mäki

L

okakuun 15. päivä v. 1959 armeijan kuorma-auto kuljetti nuorten miesten joukkoa kohti Heikkilän
kasarmialueen Kranaatinheitinkomppaniaa ja sen tuntematonta ylintä kerrosta. Puoli vuosisataan myöhemmin osa tuon saapumiserän ryhmänjohtajista ja kokelaista kokoontui samaiselle kasarmialueelle muistelemaan
menneitä. Muistoja tulvi ensipäivistä Aliupseerikouluun
ja Reserviupseerikouluun sekä loppuajan palvelukseen
komppaniassa. Oli kertomusta jalkamarssista Raasiin,
koulutuksesta Kärsämäen alueella sekä keveillä ja raskailla heittimillä harjoittelusta milloin missäkin. Jokaiseen tapahtumaan liittyi luonnollisesti joku mieleen painuneista
kouluttajista kuten esimerkiksi Into Hemberg, Raimo Sola, vääpelimme Palolahti jne.
Aika on kuljettanut joukkoa monella tavalla, mutta innolla tultiin koolle Porista, Helsingistä, Huittisista ja aina
Hämeestä saakka. Joukossa riittää vielä virtaa, ja valmisteluun jäi kokoontuminen kahden vuoden päästä mahdollisesti Porin Prikaatissa. Olisikohan vielä olemassa heitinkoulutusta, jonka vanhan silmä tunnistaa?

Erityisosaamista
sotilaslakiasioissa.

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

Vesa Mattila
asianajaja
0400-706 615

TERVEKSI
RAUMALT

Pentti Laiho
asianajaja, varatuomari
040-581 4112

Olli-Pekka Lindell
asianajaja, varatuomari
0400-826 078

Laatua arjen
asiointiin

* EPSI Rating 2009

Nauti elämästä ja tule tyytyväisten asiakkaiden pankkiin.
Tutkitusti* Suomen parasta pankkipalvelua. Tervetuloa!
Turku - Linnankatu
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Killan kunniajäsen
Helge Hedman on poissa
P

orin Rykmentin – Porin Prikaatin
Killan kunniajäsenten ryhmä on
kokenut vuoden sisällä jo neljännen
menetyksen, kun kiltaveli, sotilasmestari evp. Helge Hedman poistui keskuudestamme sairauden murtamana
marraskuun lopulla. Samoin on jälleen poissa yksi niistä kiltaveljistä, jotka edelleen sitovat Killan toiminnan
sotien vuosiin ja kansakuntamme ankariin kohtaloihin.
Helge Hedman oli syntynyt
16.11.1920. Hänen osakseen tuli kokea sotien vuodet rintamajoukoissa,
joissa hän palveli III Armeijakunnan
alaisen Viestipataljoona 13:n riveissä.
Rauhan toimiin siirryttäessä palvelus
jatkui Rajavartiostossa radioaseman
päällikkönä. ”Porilainen” Hedmanista tuli vuonna 1953, jolloin hän siirtyi 3. Prikaatiin radiojoukkueen johtajaksi.

Kiltasisar
Thelma Karvonen on poissa
P

orin Rykmentin – Porin Prikaatin
Killan toiminnan vahvoihin henkilöihin 1970- ja 1980 – luvuilla kuulunut kiltasisar Thelma Karvonen siirtyi
ajasta ikuisuuteen marraskuun lopulla. Hän oli syntynyt 28.09.1919 eli oli
kuollessaan 90-vuotias.
Thelma Karvonen osallistui sotien
aikana lottatoimintaan Turussa. Tästä
alkaen hän oli aktiivisesti mukana vapaaehtoisessa maanpuolustus- ja kiltatoiminnassa. Killan Turun alueosastoon tai silloiseen paikallisosastoon
hän tuli mukaan miehensä, kapteeni
Arvi Karvonen houkuttelemana, eikä
tuota päätöstään koskaan katunut.
Thelma Karvonen oli keskeisiä henkilöitä, kun Turun naiset hankkivat
osastolleen oman lipun vuonna 1985.
Lipun vihki käyttöönsä niin ikään voimakkaasti killan toiminnassa muka-
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Killan toimintaan Helge Hedman
osallistui aktiivisesti Turun Alueosastossa toimien mm. pitkään sen sihteerinä.
Helge Hedman korosti kaikissa yhteyksissä vahvan yhteenkuuluvuuden
merkitystä killan toiminnassa. Hän
totesi mm. että ”vahva asevelihenki
edustaa nykypäivän ihmiselle samaa
kuin aselajiylpeys tai joukko-osastohenki” ja edelleen, että ”Porilaisuus
on yhteen hiileen puhaltamista”. Samalla kun jäämme kaipaamaan arvostetun kiltaveljen leppoisaa ja myhäilevää olemusta, voimme olla yhtä
mieltä siitä, että mainittua yhteenkuuluvuuden tunnetta ei ole syytä olla nykypäivän kiltatoiminnassakaan
korostamatta.
Kunnia – Velvollisuus – Tahto
Kiltaveljeä muistellen
Osmo Suominen

na ollut professori Olavi Lähteenmäki. Turun osastoa yhdistävänä lippu
on edelleen tarvittaessa käytettävissä
eri tilaisuuksissa.
Isänmaallisuus ja maanpuolustushengen kohottaminen, jäsenilleen
merkittävän ja rakkaan joukko-osaston perinteiden vaaliminen ja sen tulevaisuuden hyväksi toimiminen olivat
Thelma Karvosen käyttövara killan
toiminnassa. Tärkeintä oli hänen mukaansa pitää ”perusarvot esillä – milloin selvemmin, milloin pinnan alla
muhimassa”.
Kiltamme vahva sisar on poissa.
Häntäkin ohjasi loppuun asti tunnuslauseemme Kunnia – Velvollisuus –
Tahto.
Kiltasisarta muistellen
Osmo Suominen

Aliupseerikurssi
2/2009:n
ryhmänjohtajat!
Onnittelen teitä aliupseerikurssin suorittamisesta. Tiukka ja osin kiivastahtinen aliupseerikurssin koulutus on
nyt takanapäin. Se on kuitenkin tuonut teille vasta perusteet ryhmän tai
partion johtamisesta. Edessä on haastavin vaihe varusmiespalveluksesta,
harjaantuminen johtajana toimimalla
johtaja- ja kouluttajatehtävissä.

”Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan
oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän
neuvonantajanaan ja ohjaajanaan sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan
heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä.”
Edellä olevan vannoitte sotilasvalassanne Loimaalla viime elokuussa.
Ote sisältää juuri niitä asioita, joista tunnistan hyvän johtajan; oikeudenmukaisuus, alaisista kaikella tapaa
huolehtiminen ja toiminen joukkonsa
esitaistelijana.
Te olette ryhmänjohtajina keskeisesti vaikuttamassa tammikuun saapumiserän sotilaiden palvelusmotivaation ja ammattitaidon tasoon.
Teihin kohdistuu monenlaisia odotuk-

sia ja toiveita alaistenne suunnalta ja
toisaalta rutkasti vaatimuksia esimiestenne taholta. Johtajuuteen sisältyy
valtaa, mutta vieläkin enemmän vastuuta. Ei pelkästään vastuuta annettujen tehtävin suorittamisesta, vaan
vähintään samassa mitassa vastuuta myös johdettavana olevan joukon
hyvinvoinnista. Tässä riittää haastetta kaltaisillenne nuorukaisille, mutten
hetkeäkään epäile, ettettekö selviytyisi siitä kunnialla.
Porin Prikaati kouluttaa asevelvollisista valmiita sodan ajan joukkoja.
Niinpä tekin toimitte pääsääntöisesti omissa sodan ajan kokoonpanoissa.
Rauhan ajan esimiehenne ja alaisenne ovat niitä aseveljiä, joiden kanssa
te lähdette puolustamaan tätä maata,
jos tilanne niin vaatii. Sodan armottomissa olosuhteissa joukon kiinte-

ys ja sen jäsenten keskinäinen luottamus ovat erittäin merkittäviä asioita.
Tuo kiinteys ja luottamus rakennetaan jo rauhan ajan koulutuksessa.
Te itse päätätte, muistetaanko teidät ryhmänjohtajana, joka pyrki pönkittämään arvovaltaansa tarpeettomin ja asiattomin menetelmin vaiko
ryhmänjohtajana, joka kykyni ylittämään alaistensa ja esimiestensä odotukset. ”Tämän ryhmänjohtajan ryhmässä haluan puolustaa isänmaatani”
on suurin tunnustus ja luottamuksen
osoitus, mitä alaisiltanne voitte saada.
Pyrkikää siihen.
Ryhmänjohtajat, muistakaa sotilasvalanne velvoitteet!
Eversti Eero Pyötsiä
Porin Prikaatin komentaja
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