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Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen. Joulua 
odotellessa olemme eläneet jo yhdeksän kuu-
kautta korona-aikaa. Puolustusvoimat ja Porin 

prikaati sen osana on onnistunut hyvin muuntu-
maan uuteen turvallisuustilanteeseen. Tärkeintä 
on, että palvelus on ollut turvallista varusmiehille, 
reserviläisille ja palkatulle henkilöstölle, myös ter-
veysturvallisuuden kannalta. Muutamia lomalla sai-
rastuneita varusmiehiä lukuun ottamatta olemme 
onnistuneet välttämään koronan varuskunnassa. 
Näissäkin tapauksissa tartuntaketjut varuskunnas-
sa on torjuttu. Kiitos tästä onnistumisesta kuuluu 
jokaiselle ja kaikille. Jokaisen yksilön toimet rat-
kaisevat terveenä pysymisen ja yhdessä sääntöjä 
noudattaen estämme laajemman tartunnan. Emme 
kukaan tiedä, mitä edessä on koronan osalta, joten 
herkeämätön työ jatkuu.

Terveysturvallisuuden ohella tärkeää on, että pri-
kaatimme on pystynyt täyttämään meille anne-
tut tehtävät. Valmius ja sotilaallisen suoritusky-
vyn ylläpitäminen on ollut turvattuna koko ajan. 
Itse asiassa olemme onnistuneet jopa kehittämään 
suunnitelmallisesti näitä molempia. Samoin kou-
lutustavoitteisiin päästiin tänä vuonna. Ainoas-
taan kevään osalta tärkeät yhteisharjoitukset eri 
joukkojen välillä jäivät pitämättä. Syksyn aikana 
onnistuimme kehittämään toimintamalleja siten, 
että pystyimme saapumiserän koulutuksen aika-
na toteuttamaan myös yhteisharjoitukset korona-

rajoituksista huolimatta. Niin ikään reserviläisten 
kertausharjoitukset ja vapaaehtoiset harjoitukset 
jätettiin keväällä pitämättä. Syksyllä pystyimme to-
teuttamaan reserviläisten harjoituksetkin, mikä on 
suorituskyvyn ylläpidon kannalta keskeinen asia.

Vuosi 2021 siintää jo edessämme. Meillä on todel-
linen syy odottaa, että koronasta päästään eroon 
ainakin siinä määrin, että voimme palata vanhaan, 
mutta uskoakseni muuttuneeseen, arkeen. Korona-
ajan järjestelyt muuttavat varmaankin jollain ta-
valla tapaamme toimia. Muutenkin näkemykseni 
mukaan vuosi 2021 tuo mukanaan vakautta. Kasar-
mien peruskorjaukset valmistuvat Niinisalossa ja 
Säkylässä. Koulutus 2020 -koulutuksen kehittämis-
hanke jatkaa laajassa kokeilussa, jossa rakenteet ja 
opetusteknologia ovat löytäneet paikkansa, jolloin 
pääsemme keskittymään opetusmenetelmien ja 
opetussisältöjen kehittämiseen.

Ennen seuraavan vuoden haasteita meidän on syy-
tä keskittyä joulun aikaan ja rauhoittua. Kotiutuva 
saapumiserä aloittaa seuraavan asevelvollisuusajan 
reserviläisenä. Isolle osaa henkilökunnasta tulee 
aika hengähtää hetkeksi. 

Rauhallista joulua kaikille,

Prikaatin komentaja
Prikaatikenraali  Mika Kalliomaa 

Porilaiset    
Kuva: Veeti Nurmi
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Epäsuoran tulen valmiutta
Valmiutta tulenjohdon 
näkökulmasta
Kranaatinheitinkomppania vastaa Porin 
prikaatin tulenjohdon koulutuksesta. 
Tulenjohtokoulutetut varusmiehet ovat 
viettäneet lukemattomia tunteja tulen-
johtosääntöjen parissa, harjaantuneet 
tulenkäytön suunnittelussa sekä johta-
misessa ja ymmärtävät niihin liittyvän 
vastuun. He myös oppivat, että epäsuo-
ran tulen käytön täytyy olla täydellises-
ti yhteen sovitettu muiden joukkojen 
taistelujen kanssa. Valmiuden näkökul-
masta onkin tärkeää harjaannuttaa tu-
lenjohtokoulutettuja yhdessä erilaisten 
joukkojen kanssa erilaisissa taisteluti-
lanteissa.
Tulenjohtajan on kyettävä toimimaan 
kaikkien joukkojen kanssa kaikissa 
taistelun vaiheissa jopa oman erikois-
alansa ulkopuolisissa tehtävissä.  Toi-
minnan yhteensovittamista on jal-
kaväkijoukkueen johtajan taistelun 
tukeminen, pioneerien sulutteiden suo-
jaaminen, viestiasemiin liittyminen, 
panssaritorjuntamaalien mittaaminen, 
tuliyksiköiden johtaminen ja niiden 
tulentehon havainnointi sekä ilmasta-
maahan -aseiden ohjaaminen piirul-
leen, metrilleen ja sekunnilleen oikein. 

Oikea-aikainen tulenkäyttö vastustajan 
kriittisiä kohteita ja toimintoja kohtaan 
on tärkeä elementti taistelujen ratkaise-
miseksi. Hyvänä esimerkkinä tästä on 
oikea-aikainen vastavalmistelun ampu-
minen hyökkäävän vastustajan ryhmit-
tymisen estämiseksi usealla tuliyksi-
köllä samanaikaisesti.
Toimintamahdollisuuksien tunteminen 
tuo mukanaan suuren vastuun. Tulen-
johdon voima piileekin kyvyssä käyttää 
epäsuoran tulen resursseja harkitusti. 
Kontrolli vaatii tulenjohtajalta toimin-
nan perusteiden tarkkaa hallintaa, sän-
tillisyyttä ja varmuutta sekä kykyä 
hyödyntää toimintaympäristöä tavoit-
teensa saavuttamiseksi. Tulenjohtajalla 
on oltava korkea fyysinen kunto, mo-
raali ja etiikka. Taistelujen fyysisyys 
sekä nopea päätöksentekokyky ko-
rostuvat tulenjohtajien koulutuksessa. 
Tätä on simuloitu harjoituksissa mah-
dollisimman monipuolisilla taisteluilla, 
mutta myös erilaisin purkutilaisuuksin. 
Fyysisen ja henkisen minän pitää olla 
kunnossa, mikäli tulenjohtaja joutuu 
taisteluun. Vaatii suunnatonta mielen-
lujuutta ammuttaa omien joukkojensa 
päälle omaa epäsuoraa tulta vastustajan 
torjumiseksi, kun tuntee epäsuoran tu-
len tulivaikutuksen voiman.

Kaikelle on ensimmäinen kertansa
Syksyllä 2019 1. Patteri oli uuden edes-
sä, kun sen sai tehtäväksi perustaa tu-
lipatterin osaksi Porin prikaatin valmi-
uspataljoonaa. Tulipatterin koulutus 
aloitettiin osana joukkotuotantoa, mut-
ta loppukeväästä 2020 joukko erotet-
tiin omaksi kokonaisuudekseen. Valmi-
us vastaanotettiin kesäkuussa 2020 ja 
samalla aloitettiin valmiudessa tarvitta-
va erityiskoulutus. Ammunnat henkilö-
kohtaisilla aseilla, pistooleilla, tukiaseil-
la ja PST-aseilla, räjäytysharjoitukset, 
taisteluensiapukoulutus ja lisätty jalka-
väkikoulutus antoivat joukolle valmiu-
det toimia osana Valmiuspataljoonaa. 
Tätä ulosmitattiin taisteluammunnoin, 
joissa joukko osoitti kykynsä taistella 
tarvittaessa jalkaväen tapaan, yksin-
kertaisen suoraviivaisesti, mutta äärim-
mäisen päättäväisesti. Samalla rinnalla 
kehitettiin omaa aselajiosaamista. Yh-
teistoimintaa osana valmiuspataljoo-
naakin päästiin harjoittelemaan, vaikka 
usein ainut kontakti tuettavaan jouk-
koon olikin vain särisevä ääni radiossa. 
Kulunut vuosi on sisältänyt monenlai-
sia haasteita: Alun vaikeudet rekrytoida 
riittävästi motivoituneita vapaaehtoi-
sia palvelemaan vaativissa miehistö-
tehtävissä sekä yksikön resurssien ja-

Teksti:  kapteeni Markus Hautaniemi, kapteeni Antti Toikka ja vääpeli Mikko Kulmala  Kuvat: Puolustusvoimat
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kautuminen joukkotuotantojoukon ja 
valmiusyksikön kesken. Lisäksi valmi-
usyksikkökoulutuksen aloittaminen 
osui samaan aikaan pandemian kans-
sa, mikä myllersi koulutuksen monin-
kertaisesti. Vaihtoehtoisten toteutus-
tapojen ja käytössä olevien resurssien 
soveltamisella sekä varuskunnallisella 
yhteistyöllä haasteet kuitenkin ratkot-
tiin. Ymmärrys siitä, että poikkeukselli-
set ajat vaativat poikkeuksellisia tapoja 
toimia, oli yksi tärkein valmiusjakson 
onnistumisen tekijä. Kovalla työnteol-
la, luovuudella, tehtävien priorisoinnil-
la ja koko yksikön yhteen hiileen pu-
haltamisella haasteet selätettiin.
Tulipatteri on ollut kesäkuusta lähtien 
tuntien valmiudessa. Joukko kykenee 
tehtäväänsä ja sen koulutustaso vas-
taa valmiusjoukon vaatimuksiin. Jouk-
koon valikoituneet varusmiehet ovat 
kerta toisensa jälkeen osoittaneet, että 
haastavissakin olosuhteissa oma teh-
tävä täytetään. Suuri kunnia kuuluu 
joukkoon sijoitetuille ammattisotilaille, 
jotka omalla esimerkillään loivat jouk-
koon tahdon täyttää oma tehtävä. Paras 
koulutus ja paras varustus ovat merki-
tyksettömiä ilman tahtoa käyttää niitä 
tehtävän toteuttamiseen. 

Suuren mittakaavan pieni tekijä
Raketinheitinpatterin muodostama 
Raskaan raketinheitinpatterin valmi-
usyksikkö vastaa nopeasti kehitty-
viin tilanteisiin. Se on maamme turva-

na harmaina hetkinä ja laajamittaisen 
joukkojen perustamisen aikana. Hen-
kilömäärällisesti valmiusyksikkö on 
pieni, mutta suorituskyvyltään ja tek-
nisyydeltään erittäin merkittävä - yk-
sikkö kykenee siirtymään nopeas-
ti pitkiä matkoja toiminta-alueelleen, 
huoltamaan itseään hetkellisesti oma-
toimisesti ja vaikuttamaan tarkasti pit-
kän etäisyyden päästä valtakuntaan 
kohdistuviin uhkiin. Yksikkö on erin-
omainen esimerkki siitä, että laadulla 
voidaan tiettyyn pisteeseen saakka kor-
vata määrää.
Yleinen ennakkokäsitys heikkokun-
toisesta, kyvyttömästä ja haluttomas-
ta varusmiehestä osoittautuu yksikön 
jokapäiväisessä toiminnassa toistuvas-
ti vääräksi. Valmiusyksikköön sijoit-
tuvat varusmiehet kantavat vastuunsa 
ja heidän harteillaan onkin merkittä-
viä osia yksikön toiminnasta. Henkilö-
määrältään pienessä valmiusyksikössä 
toimijoiden keskinäinen luottamus on 
kriittistä ja korvaamatonta. Luottamus 
näkyy yksikössä myös henkilökun-
nan ja varusmiesten välisessä kanssa-
käymisessä ja perisuomalaisessa tehtä-
vätaktiikassa - varusmiehiin luotetaan 
itsenäisten tehtävien hoidossa. Vas-
tuuntuntoinen ja kehittymiseen pyrki-
vä varusmiesjoukko luo hienoudessaan 
myös haasteen yksikön henkilökunnal-
le. Sotaharjoitusten ja päivittäisen kou-
lutuksen sisältö on suunniteltava ja to-
teutettava erityisen laadukkaasti, sillä 
pitkän koulutusajan myötä varusmies-

joukko oppii hallitsemaan perussuo-
ritteet ja kaipaavat harjoituksiin lisää 
haastetta sekä ryhmilleen että henkilö-
kohtaisiin tehtäviinsä.
Yksikkö harjoittelee paljon lähiharjoi-
tusalueiden ulkopuolella, sillä valmi-
usyksikön toiminnan perustana on va-
rautuminen ennalta-arvaamattomaan. 
Harjoitus saattaa käynnistyä maanan-
taiaamuna hälytyksellä ja yksikkö käs-
ketään Säkylään tai vaikka Vuosankaan 
- varusmiehiä siis valmennetaan toimi-
maan valmistelematta. Perusharjoituk-
sissa opetellaan ensin mies- ja ryhmäta-
son tehtäviä, joita sovelletaan yksikön 
laajoissa taisteluharjoituksissa. Kova-
panosammunnat toteutetaan toistai-
seksi vain Rovajärven ampuma-alueel-
la. Lisäksi kalenteria täyttää joukko 
erilaisia aselajiharjoituksia sekä maa-
voimallisia ja puolustusvoimallisia sota-
harjoituksia. Valmiudessa oleva VYKS 
on siis saanut pääosan koulutuksestaan 
maastossa.
Valmiuden osalta VYKS/RSRAKH ky-
kenee täyttämään tehtävänsä ja sil-
le annetut suorituskykyvaatimukset. 
Edelleen yksikkö kykenee tarjoamaan 
loistavan ympäristön kehityshaluisille 
ja motivoituneille varusmiehille ja am-
mattisotilaille - ympäristön, jossa va-
rusmies saa todistaa kyvykkyytensä ja 
kantaa vastuuta, ja henkilökunta pää-
see haastaviin tehtäviin vaikuttamisen 
kehitystyön kärjessä.

Valmiusyksiköt muo-
dostetaan Maavoimien 
palkatusta henkilös-
töstä ja varusmiehistä. 
Valmiusyksiköt ovat 
osa niitä Maavoimien 
joukkoja, jotka ovat tar-
peen mukaan nopeasti 
käytettävissä
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Reserviupseerikoulutus täyttää 
tänä vuonna 100 vuotta. Val-
litsevan koronatilanteen vuok-
si vuodelle 2020 suunniteltuja 

RUK 100 vuotta -tilaisuuksia ei voida 
järjestää. Yksi juhlavuoden tapahtumis-
ta oli alun perin suunniteltu tapahtuvan 
Porin prikaatissa Niinisalossa.
Reserviupseerikoulu siirtyi Niinisaloon 
1. joulukuuta 1939 talvisodan vuoksi. 
Niinisalossa toimiessaan Reserviupsee-
rikoulun johtajana toimi eversti Viljo 
Kauppila. Jatkosodan aikana vuonna 
1941 muutettiin nimi Reserviupseeri-
koulu Upseerikouluksi. Myöhemmin 
vuonna 1951 palautettiin nimi takaisin 
Reserviupseerikouluksi.
Sotien aikana kurssivahvuus oli suu-
rimmillaan noin 2 500 upseerioppilasta. 
Nyt 7. lokakuuta alkaneen uuden reser-
viupseerikurssin aloitti 630 upseeriop-
pilasta.
Reserviupseerikoulun toimiminen Nii-
nisalossa vuosina 1939-1945 on jäänyt 
kiinteäksi osaksi varuskunnan histori-
aa.

Reserviupseerikoulutus 100 vuotta
Teksti ja kuvat: Salla Salo

Porin prikaati kunnioitti 100 vuotta jat-
kunutta reserviupseerikoulutusta laske-
malla seppeleen RUK:n muistomerkille 
6. lokakuuta 2020. Samalla tuli kulu-
neeksi päivälleen 60 vuotta siitä, kun 
RUK:n muistomerkki pystytettiin Nii-
nisaloon vuonna 1960 osana Kankaan-
pään reserviupseerikerhon 15-vuotis-
juhlia.
RUK:n muistomerkille 6.11.2020 laske-
tulla seppeleellä kunnioitettiin lisäksi 
Niinisalossa koulutettuja 16 037 reser-
viupseeria, joista 2 184 kaatui ja 8 736 
haavoittui sodissa. Seppeleen laskuun 
osallistuivat Porin prikaati, Kankaan-
pään Seudun Reserviupseerit sekä Maa-
sotakoulu. 
Seppelettä olivat laskemassa eversti 
Riku Suikkasen lisäksi Maasotakou-
lun Koulutuskeskuksen johtaja eversti 
Vesa Laitonen sekä Niinisalossa toimi-
van Tykistökoulun johtaja everstiluut-
nantti Antti Pirinen.
Seppeleenlasku reserviupseerien muis-
tomerkille on tärkeä osa varuskunnan 

perinteitä, kertoi Porin prikaatin apu-
laiskomentaja Suikkanen tilaisuuden 
päätteeksi.
Reserviupseerikoulun muistomerkillä 
sijaitsee myös kaksi kappaletta yhdys-
valtalaisia järeitä haupitseja 203 H 17, 
jotka ovat osa RUK:n muistomerkkiä 
sekä Satakunnan tykistörykmentin ja 
Niinisalon varuskunnan historiaa. Ty-
kit ovat osa 1960 paljastettua RUK:n 
muistomerkkiä, jolla muistetaan 1939 
- 1945 Niinisalossa toiminutta Reser-
viupseerikoulua. Jatkosodassa käytössä 
olleet tykit ovat olleet itsenäisen Sata-
kunnan tykistörykmentin hallinnassa 
sekä Sotamuseon omistuksessa. Vii-
meiset laukaukset tykeillä on ammuttu 
kesällä 1944.
Lisäksi RUK:n muistomerkin ympä-
ristöstä löytyvät ritaritammet. Man-
nerheim-ristin ritari nro 113 ylivääpeli 
Leevi Veli Moisander lahjoitti ja is-
tutti puut muistomerkille Tykistöpri-
kaatin vuosipäivänä 26.5.1992. Sama-
na päivänä Moisander myi saamansa 
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kunniamerkit Tykistöprikaatille säily-
tyspaikkana Tykistöprikaatin perinne-
huone.

Muistomerkin huolto- ja korjaustoi-
met toteutettiin Porin prikaatin toimes-
ta 2018 Museoviraston ohjein. Edel-
leen Kankaanpään kaupungin museon 
henkilökunnalla oli merkittävä rooli 
oikeiden työtapojen sekä kunnostuk-
sessa toteuttavien asioiden ohjeistami-
sessa. Kuvanveistäjä Kauko Räikkeen 
lähtökohta muistomerkin  ulkoasulle 
sekä ympäristön suunnittelulle oli ollut 
karu. 
Varsinaisissa huolto- ja korjaustöissä 
RUK:n muistomerkin kivien rikkoon-
tuneet saumaukset uusittiin. Kivet tu-
ettiin ja oiottiin, kertynyt sammal pois-
tettiin ja kivi pestiin Museoviraston 
ohjein neljään kertaan Niinisalon so-
tilaspalokunnan toimesta. Alun perin 
muistomerkin katoksi oli suunniteltu 
bitumihuopa. Aikojen saatossa bitu-
mi oli kuitenkin antanut mustaa vä-
riä kivelle, ja mustat valuma jäljet oli 
äärimmäisen hankala poistaa. Työssä 
kuitenkin onnistuttiin. Kankaanpään 
museo pyysi luvan kuvanveistäjä Kau-
ko Räikkeen jälkeläisiltä vääränlaisen 
ja vanhentuneen kattomateriaalin vaih-
tamiseksi, muutostyö hyväksyttiin ku-
vanveistäjän jälkeläisten taholta.  
Mitään muita muutoksia kivelle ei teh-
ty. Muistomerkin kunnostustyöt viiväs-
tyivät kesän aikana, koska muistomer-
kin rikkoontuneiden saumojen välistä 
linnut olivat rakentaneet muistomerkin 
sisään pesänsä. Lintujen annettiin hoi-
taa pesimisensä, kunnes poikaset olivat 
lentäneet pois. Lintujen pesimisen jäl-
keen korjaustöiden annettiin jatkua. 
Muistomerkin ympäristöstä poistettiin 
huonokasvuinen kasvillisuus ja puus-
to. RUK:n muistomerkin hiekoitus uu-
sittiin tuottamalla paikalle punertava 
hiekka Säkylästä, joka sopii paremmin 
ympäristöön sekä muistomerkin väriin.  
Hiekan kuljetti paikalle V-SHP. RUK:n 
muistomerkin hiekoitukselle lisättiin 
graniittiset reunakivet vuoden 2019 
aikana. Muistomerkille lisättiin myös 
ympäristöön sopiva valaistus - 58 vuot-
ta muistomerkin paljastamisen jälkeen. 
Istutuksia lisättiin mm. vanhan Lot-
ta-kahvilan jäljiltä jääneitä juhannus-
ruusuja paremmalle kasvualustalle. 
Samoin muistomerkin pohjoispuolel-
le istutettiin 14 puun jono lehmuksen 
taimia. 

Reserviupseerikoulun muistomerkin seppeleenlaskutilaisuuden kunnia-
vartio-osasto koostui Pohjanmaan jääkäripataljoonan Tiedustelukomp-
panian varusmiehistä. Itse muistomerkin kunniavartiomiehiä toimivat 
saman yksikön upseerikokelaat.
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Porin prikaatissa palvelee Säky-
lässä, Niinisalossa, Turussa ja 
Vaasassa noin 700 palkattuun 
henkilöstöön kuuluvaa henki-

löä. Pelkästään rahallisesti arvioituna 
Porin prikaatin tärkein voimavara, hen-
kilöstö, käyttää puolet joukko-osaston 
resurssien kokonaismäärästä. Maa-
voimien joukko-osastojen henkilös-
töstä yli 15 prosenttia palvelee Porin 
prikaatissa. Porin prikaatin palkatun 
henkilöstön vahvuus on neljänneksen 
suurempi kuin Maavoimien joukko-
osastossa keskimäärin. 
Suuresta henkilöstön määrästä joh-
tuen Porin prikaati on myös Maavoi-
mien suurin rekrytoija: Kotiutuvista 
varusmiehistä saadaan vuosittain noin 
100 uutta työntekijää Porin prikaatiin, 
usein ensin sopimussotilaaksi. Meillä 
palvelleista varusmiehistä tulee pitkä-
aikaisia osaajia Porin prikaatin ja koko 
Puolustusvoimien tarpeisiin, joko up-

seerin-, aliupseerin-, erikoisupseerin-, 
tai siviilivirkoihin. 
Työnantajana Porin prikaati on kil-
pailukykyinen, nykyaikainen ja hyvä 
työ¬paikka, joka tarjoaa mielenkiin-
toisia ja haastavia työtehtäviä miellyt-
tävässä työilmapiirissä. Lisäksi käytös-
sämme ovat muun muassa joustavat 
työaikamuodot, laaja koulutustarjonta 
sekä liikuntamahdollisuudet työajalla. 
Muista Maavoimien joukko-osastoista 
poiketen Kriisinhallintaan liittyvät teh-
tävät ovat osa Porin prikaatin työnteki-
jöiden arkea. Porin prikaatissa tehdystä 
työstä kymmenesosa kohdistuu Maa-
voimien kriisinhallintaoperaatioiden 
aiheuttamiin velvoitteisiin: koulutta-
miseen, tukitehtäviin ja kriisinhallin-
taoperaatioihin osallistumiseen. Muun 
muassa tästä johtuen Porin prikaati on 
kyennyt tarjoamaan henkilöstölle jo 
uran varhaisessa vaiheessa vaativia ja 
monipuolisia tehtäviä. 

Kenen kanssa sinä teet 
huomenna töitä? 
Kirjoittaja: Henkilöstöosasto   Kuva: Puolustusvoimat

Jokainen porilainen rekrytoi! Jos harkit-
set Porin prikaatia työnantajana, kysy 
asioista, jotka haluat tietää, esimerkik-
si kouluttajaltasi. Jokainen meistä ha-
luaa vaikuttaa siihen, että jatkossakin 
saamme tehdä töitä osaavien ja parhai-
den työkavereiden kanssa. Rekrytoin-
nissa tärkein työ tehdään varusmiehiä 
kouluttavissa perusyksiköissä. Muistot 
ja kokemukset, jotka varusmiesaikana 
hankitaan, vaikuttavat työhön hakeu-
tumiseen myös vuosien päästä. Me vaa-
limme reipasta porilaishenkeä ja ker-
romme avoimesti Puolustusvoimista ja 
Porin prikaatista työnantajana. Urapol-
kuja on tarjolla useita, henkilöstöryh-
mästä riippumatta. Tervetuloa!

Porin prikaati toimii Länsi-Suomen 
alueella usealla eri paikkakunnalla. 
Työntekijöitämme sitoo vahva osaa-
minen, sitkeys ja hyvä yhteishenki.
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Pitkän linjan pioneerikalustoasentaja Ilpo Oksanen 
on jäänyt eläkkeelle 1.6.2020 alkaen Porin prikaa-
tin Säkylän Pioneerivälinevarastolta. Taakse jäi 42 

vuoden yhtäjaksoinen virka Puolustusvoimissa. 

”Ohi on 40 vuotta 
pioneerikalustoa”

Teksti: Luutnantti Pasi Riikonen ja yliluutnantti Pasi Pelkonen  
Kuva: Pasi Riikonen

Pioneerikalustoasentaja 
Ilpo Oksanen
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Keuruulta liikkeelle
Ilpo syntyi Keuruulla vuonna 1957 pieneen kylään, 
jossa hänen isänsä piti tunnettua ”Harjun Paja” -nimis-
tä monitoimikorjaamoa. Kuri oli siihen aikaan kotona 
kova ja Ilpo kertookin joutuneensa aina koulupäivien 
jälkeen isän avuksi pajalle. Isä toimi kuitenkin hyvä-
nä, joskin ankarana, opettajana. Ammattikoulun levy-
seppähitsaajalinjan jälkeen mahtui vielä noin kolmen 
vuoden pesti Metsähallituksen töissä ennen 1977 al-
kanutta varusmiespalvelusta silloisessa Keuruun va-
ruskunnassa. Pioneeripataljoonassa oli laitettu merkil-
le innokkaan korpraalin taidot ja kotiutumisen jälkeen 
vuonna 1978 alkoi välittömästi ura Keuruulla pioneeri-
kaluston monipuolisissa huolto- ja korjaustöissä. Tu-
tuksi tulivat niin ponttoni-, vene- ja ajoneuvokalusto-
kin koko laajuudessaan. Keuruulla tätä uraa jatkuikin 
36 vuotta. Keuruun ajanjaksoon mahtuu myös pitkä 
aika ammattiyhdistys- ja työsuojelutoiminnassa, mm 
siviilihenkilöstön pääluottamusmiehenä sekä työsuo-
jeluvaltuutettuna.

Keuruulta Säkylään
2010-luvulle tultaessa alkoi Keuruun perinteikkään 
pioneerivaruskunnan ylle ajautua yhä tummempia pil-
viä, jotka konkretisoituivat 2014 Pioneerirykmentin 
lakkauttamiseen. Tällöin myös Ilpo puolisonsa kans-
sa oli valinnan edessä; minne töihin? Töitä tunnettu 
ammattimies olisi saanut mistä vain, myös siviilipuo-
lelta. Ilpo teki valinnan, joka rohkeudellaan on kun-
nioitettava. Töihin vieraalle paikkakunnalle, muutto ja 
siirtyminen täysin uusiin maisemiin Säkylään. Ura jat-
kui Pioneerivälinevaraston alaisuuteen kuuluvan Suo-
jeluvaraston varastonhoitajana. Tuota päätöstä Ilpo ei 
kuitenkaan ole katunut, varsinkaan kun puolisollekin 
järjestyi töitä Vaatetuskorjaamolla.
 

Ammattitaito
Ilpolla on hallinnassa hämmästyttävä tietotaito tek-
niikkaan, ajoneuvoihin ja eritoten pioneerikalustoon. 
Tätä täydentää vielä siviilipuolelta hankittu kokemus 
raskaasta kalustosta hänen ajaessaan Keuruulla asues-
saan muun muassa hake- ja turveautoja viikonloppui-
sin. Lukemattomia ovat ne valvotut yöt, jotka ajettiin 
mustan kahvin ja tupakan voimalla. Maanantaina al-
koi taas työviikko Keuruun Korjaamolla; perhettä piti 
elättää. Nämä lukuisat työt tulivat myös usein mieleen 

Säkylässä Pioneerivaraston kahvihuoneessa. ”Vanajan 
32 synkronoimatonta vaihdetta” tuli välikaasuineen 
monesti käytyä läpi. Samoin on tehty lukuisia moot-
toriremontteja ja hitsattu kasaan ”kärestä kippaava 
kauha” pyöräkuormaajaan. Joskus havahduttiinkin sii-
hen, että minnekäs ne muut lähtivät… Kun tällainen 
oman alansa erikoisammattimies puhuu, niin pitää 
kuunnella kaikella kunnioituksella. Nykyjärjestelmäs-
sä ei enää pääse vastaavia miehiä kasvamaan. Ilpolla 
on myös vankka näkemys korjaamotoiminnan kehi-
tyksestä Puolustusvoimissa. Onko varuskuntakorjaa-
moiden lakkauttaminen ollut oikeanlaista kehitystä? 
Tähän on pitkän linjan pioneerikalustoasentajalla oma 
näkemyksensä, joka ei ole linjassa nykyisen järjestel-
män kanssa. Ennen korjattiin itse.

Eläkkeelle
Ilpo joutui jäämään eläkkeelle hieman suunniteltua ai-
kaisemmin. Kenties ne valvotut yöt tulivat maksetta-
viksi vähitellen ilmenevien sairauksien myötä. Intoa ja 
halua miehellä olisi kyllä ollut jatkaa, vaikka puolella 
työajalla, viralliseen eläkeikään saakka. Koituiko mie-
hen kohtaloksi sitten juuri tuo tunnollisuus ja tinki-
mättömyys itselleen asettamaansa urakkaa kohtaan, 
Ilpon sukupolvi, kun on tottunut vastineen palkkanau-
halleen antamaan. Yli neljänkymmenen vuoden työ-
ura, pääosin raskaan ja fyysisen työn parissa, verotti 
ja kulutti kuitenkin osansa. Kaikkeen ei enää kyennyt, 
kaikkeen, mitä aivot vielä kirkkaasti jalostivat käsille ja 
kropalle työstettäväksi, ei enää taipunutkaan. Tämän 
kaltaisiin ”heikkouksiin ja puutteisiin” ollaan nyky-yh-
teiskunnassa kauttaaltaan hanakoita iskemään kiin-
ni. Hyvää kaiketikin tarkoittava järjestelmä aina esiin 
nousevine äänitorvineen johdatteli Ilpon uudelle uralle 
vapaaherrana. Eläkkeelle jäi lopulta katkera mies; asi-
oita jäi kesken. Tekemättä, kokematta, jakamatta ja 
täyttymättä.  Työnantajana puolustusvoimilla lienee 
itsetutkiskelun paikka kohdattaessa jatkossa yhä vain 
pitenevien työsuhteiden päättymisiä. Euromääräisen 
eläkkeensä jokainen koostaa omalla työllään, mutta 
maksuun aikanaan päätyessään sitä nostavalle merkit-
tävää on myös se, miten kokee työnantajansa tai työ-
kaveriensa elämäntyötään arvostaneen.

Kaikesta huolimatta Ilpo on eläkkeelle jäämisensä an-
sainnut. Kaikki Ilpo Oksasen kanssa työskennelleet 
toivotamme hänelle mahdollisimman terveitä eläke-
päiviä!
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Artikkelissa tarkastellaan viime 
sotien jälkeistä valmiuden kehit-
tämistä, jonka järjestelyjä halut-

tiin kehittää vastaamaan aikakauden 
uusiin haasteisiin. Tuolloin lounaisen 
Suomen ja eteläisen rannikon puolus-
tuksesta vastasi 2. Divisioona, joka 
olisi muodostanut sodan aikana Etelä-
Suomen vastuualueen, sittemmin uu-
situssa suunnitelmassa Etelä-Suomen 
armeijan. Artikkelin lopulla on tarkas-
teltu nykyisen Porin prikaatin kasar-
mialueen syntyvaiheita osana uusittua 
puolustusjärjestelmää.

Valmiudellinen järjestely rakenne-
taan viime sotien jälkeen uudelleen
Koulutus- ja palvelusjärjestelyt oli-
vat viime sotien jälkeen varuskunta-
verkon uudelleenjärjestelyjen vuok-
si aluksi kirjavia. Osa kasarmeista oli 
huonokuntoisia ja harjoitusalueet osin 
vaatimattomia. Monet perinteiset va-
ruskuntakaupungit, kuten Turku, pa-
lasivat rauhan ajan varuskunta-arkeen, 
toisia taas jouduttiin kyhäämään hätäi-
sesti tilapäisjärjestelyin.
1940-luvun lopulla uudelleen alkanut 
liikekannallepanon valmistelu ja puo-
lustussuunnitelmien laadinta perustui-

vat uuteen uhkakuvaan, jossa pääkau-
punkiseudun ja lounaisen rannikon 
rooli oli keskeinen. Vuoden 1952 puo-
lustusvoimauudistuksessa maa jaettiin 
kolmen divisioonan vastuualueisiin, 
joissa sijaitsi 7 sotilaslääniä ja 27 soti-
laspiiriä. Ajatuksena oli, että jokaisen 
divisioonan komentaja saattoi alkaa 
puolustustaistelun itsenäisesti alueel-
laan. Liikekannallepanon perustana ol-
lut suojeluskunta oli lakkautettu, joten 
sen tilalle oli kehitettävä uudet perusta-
misjärjestelyt.
Turku oli lounaisrannikon ja Ahve-
nanmaan puolustuksen ”keskus”. Siel-
lä sijaitsi johtoesikunta, 2. Divisioo-
nan esikunta. Lisäksi alueella oli muita 
esikuntia ja itsenäisiä joukko-osastoja. 
Varsinais-Suomen alueella oli divisioo-
nan esikunnan lisäksi Turun eteläinen 
ja pohjoinen sotilaspiiri sekä Porin ja 
Rauman sotilaspiirit, Turussa palvellut 
3. Prikaati sekä rannikkotykistön jouk-
koja. Niinisalossa oli tuolloin kenttäty-
kistörykmentti sekä mittauspatteristo. 
Vuonna 1957 joukot saivat maakun-
nalliset nimet Porin prikaati, Rannik-
kotykistörykmentti sekä Ilmatorjunta-
patteristo, jonka kasarmit olivat Turun 
Vähä-Heikkilä – Pääskyvuori alueella. 
Niinisalon tykistö sai nimekseen Sata-

kunnan tykistörykmentti, Porissa si-
jaitsi Satakunnan lennosto ja Turun 
Pansiossa toimi vuodesta 1957 alkaen 
laivastoasema. 2. Divisioonan, Lounais-
Suomen sotilasläänin sekä sen alaisten 
aluejärjestöjen esikunnat työskenteli-
vät Sirkkalan kasarmilla. Divisioonan 
vastuualueeseen kuului myös pääkau-
punkiseutu ja Uudenmaan alue, mutta 
niiden puolustus- ja koulutusjärjeste-
lyistä vastasi Uudenmaan sotilaslääni 
– divisioonan ohjauksessa. Divisioona 
valmistautui myös Ahvenanmaan puo-
lustukseen, jota varten Dragsvikissä si-
jainnut 4. Prikaati, sittemmin Uuden-
maan prikaati, harjoitteli.
Tarkasteltavalla aikakaudella joukot 
jaettiin valmiudellisesta näkökulmasta 
useisiin eri joukkoihin. Normaalioloissa 
olevat joukko-osastot olivat rauhan ajan 
joukkoja. Vuoden 1947 Pariisin rauhan-
sopimuksen enimmäismäärän mukai-
siin täydennyskokoonpanon joukkoi-
hin sai kuulua 41 900 sotilasta, 10 000 
tonnin laivasto sekä 60 lentokoneen 
ilmavoimat. Tämän t-kokoonpanoksi 
kutsutun valmiuden vaiheen operatii-
viset suunnitelmat laadittiin 1950-lu-
vun suunnitelmissa kaikkein valmiim-
miksi. Kyseiset joukot oli tarkoitus 
perustaa varuskunnissa, mutta niitä 

Valmiuden kehittämistä  
ja koulutusjärjestelyjä 
1950–60-luvulla

Kuva: Sotamuseo / Seppo Palmunen
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valmistauduttiin täydentämään myös 
sotilaspiireistä käsin muutamassa vuo-
rokaudessa monin tavoin, esimerkiksi 
ottokalustolla. Kuitenkin sopimuksen 
”yli” suunniteltiin myös huomattavasti 
suuremman joukon liikekannallepano 
ja keskittäminen, joka edellytti jo täyt-
tä reserviläisperustamista. Niihin kuu-
luivat suojajoukot sekä täyden sodan 
ajan joukot. Viimeksi mainittu tarkoitti 
kylmän sodan aikana yli puolta miljoo-
naa miestä. Myöhemmin näiden suun-
nitelmien välimaastoon tuli vielä yksi 
perustamiserä, pitkittyneen puolueet-
tomuuden valvonnan kriisiin kehitetyt, 
nuorimmista koulutetuista saapumi-
seristä muodostettavat kahden ikäluo-
kan joukot, joiden nimeksi tuli puva- eli 
puolueettomuuden valvontajoukot.

Puolustussuunnitelmien kehittämi-
nen valmiuden näkökulmasta
Divisioonan komentaja, kenraaliluut-
nantti Kaarlo Heiskanen allekirjoitti 
1950-luvun alusta asti valmistellun, 2. 
Divisioonan ensimmäisen sotien jälkei-
sen operatiivisen suunnitelman touko-
kuussa 1953, siis viikkoja ennen, kuin 
hänestä tuli uusi Puolustusvoimain 
komentaja. Tuo täydennyskokoon-
panon joukoille laadittu suunnitelma 
koski varautumista Porkkalan alueen 
varmistamiseen, Hangon suunnan tor-
juntaan sekä joukkojen lähettämiseen 
Ahvenanmaalle. Lisäksi oli laadittu 
karkeammat suunnitelmat muihin vai-
heisiin. Koska riittävää kykyä liikekan-
nallepanoon ei vielä tuolloin ollut saa-
vutettu eikä rauhan sopimuksen rajoja 
ylittävää valmistelua haluttu kovin nä-
kyvästi tehdä, on ymmärrettävää, että 
suunnittelu painottui t-vaiheeseen. Sen 
perustamiseen tarvittava valmius alet-
tiin jo vähitellen myös saavuttaa.
1960-luvulta alkaen uhkakuvaksi muo-
toutui merkittävästi valmiuteen vaikut-
tanut, yllätyksellisesti alkava hyökkä-
ys, jossa sekä pääkaupunkiseudulla että 
lounaisella rannikolla oli korostunut 
rooli. Yllätyselementti edellytti sitä, 
että ensimmäiset joukot oli kyettävä 
saamaan nopeasti lähtövalmiiksi. Käy-
tössä oleva kolmen saapumiserän jär-
jestely tuki tätä valmiutta, sillä jouk-
koja oli aina rivissä riittävä määrä. 
Alokkaita ei saanut käyttää valmiudel-
lisiin tehtäviin ensimmäiseen kahteen 
kuukauteen. Varusmiehiä kuitenkin 
valmistauduttiin käyttämään nykyter-
mein sotilaallisen maanpuolustuksen 

tehtäviin, henkilökunnan ja reserviläis-
ten lisäksi.
Valmiutta kehitettiin vastaamaan uut-
ta yllätyshyökkäyksen uhkakuvaa. Po-
rin prikaatissa tämä tarkoitti esimer-
kiksi päivystys- ja hälytysjärjestelyjen 
uudelleen organisointia, perusyksiköi-
den päivystäjien hälytyskuorien päi-
vittämistä sekä nopeiden liikkeelleläh-
töjen ja oman toiminnan suojaamisen 
harjoittelua. Puva-joukkoja vastaavas-
ti kehitettiin vastaamaan eräänlaisen 
”pitkittyneen konfliktin” kaltaiseen ti-
lanteeseen, jossa tilanne olisi vaatinut 
pitämään t-joukkoja tai suojajoukkoja 
rivissä pidemmän aikaa. 
Useamman vuoden vireillä ollut aja-
tus alueellisesta puolustuksesta konk-
retisoitui todellisuudeksi vuoden 1966 
puolustusvoimauudistuksessa, jossa 
maa jaettiin sotilaslääneihin. Keinova-
likoimaan lisättiin vihollista hidastavat 
ja kuluttavat sissijoukot sekä paikallis-
puolustus, jota alettiin kiihtyvällä tah-
dilla kehittää osaksi alueellista puolus-
tusta. Puolustussuunnitelmat uusittiin 
tämän myötä kokonaan uudelleen ja 
aluevastuuseen nyt tarkastellulla alu-
eella tulivat uudistuksen myötä Lou-
nais-Suomen ja Etelä-Suomen sotilas-
läänit.

Koulutusjärjestelyt 1950–60-
luvuilla
Varusmiesten palvelusajat vaihteli-
vat aluksi sotien jälkeen paljonkin eri 

järjestelyistä johtuen, mutta vuoden 
1950 asevelvollisuuslaki määritteli va-
rusmiespalveluksen 8:n ja 11 kuukau-
den palvelusaikoihin. Uudet alokkaat 
otettiin palvelukseen kolmessa saapu-
miserässä tammi-, kesä- ja lokakuus-
sa, jonka avulla saatettiin vanhimpia 
varusmiehistä käyttää valmiusvuorois-
sa, muiden ollessa koulutuksessa. Pe-
ruskoulutuskausi kesti 8–10 viikkoa ja 
miehistön erikoiskoulutuskausi noin 4 
kuukautta. Jälkimmäinen sisälsi sotien 
jälkeisinä vuosina aikakauden vähäi-
sen huoltohenkilöstön määrän vuoksi 
runsaasti erilaisia tuki- ja aputehtäviä, 
kuten keittiö-, ajomies-, lähetti- ja va-
rastopalvelusta. Neljä kuukautta kes-
tävän aliupseerikurssin valinnat tehtiin 
peruskoulutuskauden lopulla ja reser-
viupseereiksi koulutettavat valittiin 
aliupseerikurssilta reilun kolmen kuu-
kauden mittaiselle kurssille Haminaan. 
Palvelusajan lopulla oli seitsemän vii-
kon mittainen kertauskoulutus- ja sota-
harjoituskausi, mutta sotaharjoituksia 
ei ollut rahan puutteen vuoksi mahdol-
lista järjestää niin paljon kuin olisi ol-
lut tarve. Koulutuksen jaksottelussa oli 
kuitenkin paljon samoja elementtejä 
kuin nykyäänkin
Koulutuksen karkea työnjako oli, että 
joukko-osastoissa, kuten Porin prikaa-
tissa, toteutettiin kenttäkoulutus ja so-
tilaspiireissä esikuntien koulutus. 2. Di-
visioonan alaisten Lounais-Suomen ja 
Uudenmaan sotilasläänin vastuulla oli 
operatiivisten suunnitelmien laadinta 

Turun varuskunnan 
upseereista muodos-
tetun työryhmän ai-
kaansaannos 2. Divi-
sioonan vuonna 1961 
järjestämässä kart-
taharjoituksessa.

Kuva. Prikaatin rau-
han ajan kokoonpano 
vuonna 1959 (Pääesi-
kunnan järjestelyosas-
ton kirjeistöä 1959).
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sekä yhdistelmä kenttäharjoituksista, 
valmiuden harjoittamisesta ja esikun-
taharjoituksista. Sotilasläänien alaise-
na olivat aluejärjestöt eli sotilaspiirit, 
joiden vastuulle jäivät nyt suojeluskun-
tien lakkauttamisen myötä liikekan-
nallepanon valmistelut. Aluejärjestöt 
hoitivat myös asevelvollisten valvon-
taan liittyvät tehtävät, joita nykyisin 
toimeenpannaan aluetoimistoissa.
Varusmiesten koulutusaiheet ja sisällöt 
perustuivat tuolloin sotien kokemuk-
siin ja jo olemassa oleviin aselajeihin ja 
koulutettavaan henkilöstöön. Kylmän 
sodan kestäessä valmiudellista har-
joittelua ja hälytysharjoittelua lisättiin 
yhä enemmän. Tekninen ja sotataidol-
linen kehitys kuitenkin tarkensi myös 
koulutuksen sisältöjä monin eri tavoin, 
esimerkiksi atomiaseen kehittämisen 
myötä. Kertausharjoitukset alkoivat en-
simmäisen kerran sotien jälkeen vuon-
na 1953. Tuolloin tosin kertautettiin 
vain reservinupseereita, paikkaamaan 
liikekannallepanon suoritusjohtajien 
vajetta. Ensimmäinen viime sotien jäl-
keinen joukkojen kertausharjoitus pi-
dettiin vuonna 1963.

Porin prikaati muuttaa Turusta 
Säkylään 
Saapumiseräjärjestelyssä vuoden suu-
rin vahvuus osui marras-joulukuulle. 
Kasarmien majoituskapasiteettia arvi-
oidessa tuli ottaa huomioon lisäänty-
nyt tarve, sillä vahvuuksien odotettiin 
kasvavan 10–15 prosentilla vuosikym-
menen vaihteessa. Suurempi paine oli 
edessä vasta 1960-luvun lopulla, kun 
suurten ikäluokkien nuoriso astui pal-
velukseen. Tuolloin kuitenkin saatiin 
myös käyttöön uusi, moderni kasarmi-
alue Säkylässä.
Uuden varuskunta-alueen rakentami-
sesta Turussa sijainneelle prikaatil-
le keskusteltiin jo 1950-luvun alussa. 
Turku oli käynyt liian ahtaaksi, ja di-
visioonan komentajana toiminut ken-
raaliluutnantti Torvald Ekman teki 
Pääesikuntaan esityksen uuden va-
ruskunnan perustamisesta lounaiseen 
Suomeen. Useat Lounais-Suomen kun-
nat olivat halukkaita samaan varuskun-
nan itselleen. Niinisalo putosi pois kil-
vasta liian pohjoisen sijainnin vuoksi. 
Puolustusministeri Leo Häppölän huh-

tikuun lopulla 1959 allekirjoittamassa 
asiakirjassa vahvistettiin Porin prikaa-
tin siirto Säkylän ja Köyliön kuntien 
alueelle. Rakennustyöt Säkylän Huovi-
rinteellä alkoivat vielä samana vuonna. 
Ensimmäinen joukkoyksikkö muutti 
alueelle elokuussa 1963. Samana vuon-
na, kun vuoden 1966 sotilaslääniuudis-
tus pantiin toimeen, oli koko Porin pri-
kaati siirtynyt Säkylään, joskin aluetta 
rakennettiin vielä vuosia tämän jäl-
keenkin. Joka tapauksessa voidaan to-
deta vuoden 1966 olleen Porin prikaa-
tille eräänlainen virstanpylväs: samaan 
aikaan kun uusittiin puolustussuunni-
telma ja siirryttiin alueelliseen puolus-
tusjärjestelmään, luotiin uudet raken-
teet ja modernit järjestelyt myös sen 
harjoittelulle.

Kirjoittaja majuri Mika Jääskeläinen 
palvelee Tukholmassa kansainvälises-
sä esikuntatehtävässä ja valmistelee 
pääkaupunkiseudun sotien jälkeisistä 
puolustussuunnitelmista väitöskirjaa 
Maanpuolustuskorkeakoululle.

TAKALA OYARK
Asiakaslähtöistä arkkitehtuuria jo vuodesta 1992

office@arktakala.fi www.arktakala.fi
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luomme eväitä hyvään elämään

KUN ET TAHDO 
PANKILTASI 

KOHTELUA VAAN 
PALVELUA

EURA  |  HUITTINEN  |  KIIKOINEN  |  PORI, Kauppatori
SASTAMALA  |  SÄKYLÄ  |  puh. 010 841 5700 
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Laitilan kaupungin ja lähiseudun 
asukkaat ovat ottaneet Laitilan 
Patria-killan paikallisen urheilutalon 
yläkertaan toteuttaman perinnetilan 
vastaan innostuneesti. Jo ensimmäi-
nen Talvisotaan ja suojeluskuntaan 
keskittynyt näyttely keräsi kolmen 
iltapäivän aikana noin 300 kävijää. 
Näyttelyn kokoamisesta vastasi 
killan hallitukseen kuuluva alan 
harrastaja ja perinne-esineiden 
keräilijä Untamo Jousamaa.

Laitilan perinnetilalle
innostunut vastaanotto

- Kilta ja perinnetila ovat saaneet len-
tävän lähdön, sillä ensimmäisen kerran 
asiasta alettiin puhua JR56:n aktiivien 
aloitteesta vasta vuonna 2018, Killan 
ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valit-
tu Jussi Perkkola tiivistää.

Laitilan Patria-killassa on mukana 
kaikkiaan kuusi paikallista yhdistystä 
eli Laitilan Kaatuneitten Omaiset, Lai-
tilan Sotaveteraanit, JR56 ja JR60-kilto-
jen Laitilan alueosastot, Laitilan Reser-
viupseerit ja Laitilan Reservialiupseerit.

- Jäseneksi voivat hakea kaikki, jot-
ka kokevat perinteet tärkeiksi itselleen, 
puheenjohtaja Perkkola painottaa.

Omalla vahvalla panoksellaan muka-

na on myös urheilutalon omistaja eli 
Laitilan kaupunki, joka antaa tilat Kil-
lan käyttöön ilman vuokraa.

- Tässä yhteydessä on syytä nos-
taa esille myös yksi mies eli Untamo 
Jousamaa. Hänen laitilalaista histori-
aa esiin tuovat kokoelmansa ovat ihan 
ratkaisevat sitä ajatellen, että näyttelyi-
tä voidaan ylipäätään järjestää, kiittää 
Perkkola.

- Toinen merkittävä paikallisperin-
teen kerääjä on Jukka Vehmas, jonka 
kokoelmissa on valtava määrä valoku-
via ja lehtijuttuja, hän jatkaa.

Ensimmäiseen näyttelyynsä Laitilan 
Patria-kilta oli saanut esille myös ap-

Teksti ja kuvat: Asko Tanhuanpää



teekkari Anton Ruumenin ja hänen 
Aili-vaimonsa kodin salissa olleen ka-
luston ja pariskunnan muotokuvat. 
Ruumen lahjoitti aikanaan rahat urhei-
lutalon rakentamiseksi ja hän kuului 
myös kunnansairaalan rahoittajiin.

Urheilutalon näyttelyssä pääsee tu-
tustumaan esimerkiksi laitilalaisen suo-
jeluskuntalaisen Antero Viisolan mita-
leita ja palkintoja sisältävään vitriiniin, 
jota Untamo Jousamaa kuvaa täydelli-
syydessään harvinaisen kattavaksi.

- Olemme koonneet myös valokuvat 
kaikista Talvisodassa kaatuneista laiti-
lalaisista. Siinä joukossa ovat myös ne 
15 paikallista miestä, jotka menehtyi-
vät vain päivää ennen sodan loppumis-
ta tapahtuneessa Turengin junaonnet-
tomuudessa, Jousamaa kertoo.

Jatkosodan tuhoisin päivä Laitilal-
le oli Jousamaan mukaan puolestaan 
18.7.1941, jonka aikana kaatui peräti 
40 Laitilan miestä.

- Toiveissa on, että ihmiset toisivat 
tänne esimerkiksi kuolinpesistä peräi-
sin olevaa tavaraa sen sijaan, että se 
viedään kirpputoreille. Meillä on valmi-
us ottaa vastaan isompiakin eriä. Tilaa 
kuitenkin tarvittaisiin enemmän, jotta 

saisimme myös aseita turvallisesti esil-
le, Jousamaa esittää.

Untamo Jousamaan mukaan Laitilan 
Patria-killan tavoitteena on toteuttaa 
jatkossa myös pienempiä näyttelyitä, 
sillä esimerksiksi koko Jatkosotaa ei 
saa kerralla esille riittävän kattavasti.

- Laitila on isänmaallista seutua, 
missä veteraanisukupolven viestiä on 
helppo viedä eteenpäin. Siitä hyvänä 
esimerkkinä olkoon se nopeus, millä 
Patria-kilta saatiin kokoon. Täällä pe-
rinteet ovat koko kunnan yhteinen jut-
tu, Killan hallitukseen kuuluva Eero 
Kuisma sanoo.

Talvisota vaati kaikkiaan 
77 laitilalaista sankarivai-
najaa. 

Rahat urheilutalon raken-
tamiseen lahjoittaneiden 
Anton ja Aili Ruumenin 
muotokuvat ovat esillä 
näyttelytilassa.

Jussi Perkkola (oik.) ja Untamo 
Jousamaa ovat Laitilan Patria-kil-
lan aktiiveja.
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”K adettikunnan hallitus on nimennyt Vuoden 
kadettiupseeriksi Porin prikaatissa palvele-
van kapteeni Lotta Lehdon (os. Kotkasaa-
ri). Hänen aktiivinen järjestötoimintansa al-

koi jo upseeriopintojen alkuvaiheessa Kadettioppilaskunnan 
sihteerinä vuosina 2003–2004 ja on jatkunut valmistumisen 
jälkeen Etelä-Satakunnan kadettipiirin hallituksessa ja sih-
teerinä vuodesta 2006 alkaen. Lotta on hoitanut tehtävänsä 
moitteetta, vastuuntuntoisesti ja pyyteettömästi, osoittaen 
näin hienoa kadettiupseerin esimerkkiä nuoremmilleen samal-
la jakaen kadettiupseeriuden ja -toveruuden parhaita hyveitä 
muulle ympäristölleen niin palveluksen kuin Kadettikunnan 
piirissä. Lehdon kokonaistoimintaa ovat leimanneet esimerkil-
lisyys, ahkeruus, päättäväisyys sekä vahva sitoutuminen Puo-
lustusvoimien ja Kadettikunnan arvoihin”. 

- Näyttää siltä, että olen seurannut 
oman isäni jalanjälkiä. Hänkin joskus 
totesi, ettei ole osannut kieltäytyä, kun 
on johonkin luottamustehtävään pyy-
detty – siis sukuvika, monessa muussa-
kin luottamustehtävässä toimiva Lotta 
Lehto toteaa palkitsemisestaan.

Lotta ja armeija
Riihimäkeläisen yrittäjäperheen esi-
koistytär sain itsenäisyyspäivänä an-
netussa kasteessa nimekseen Lotta. 
Nimellä ja kasteen ajankohdalla ei tuol-
loin ollut mitään tarkoituksellista yh-
teyttä puolustusvoimiin, mutta näin 
jälkeenpäin itse kasteen saanut näkee 
siinä joitain enteitä.
- Kenties jo tuolloin tähtiin kirjoitettiin 
jotain sellaista, mikä on ohjannut myö-
hempiä valintojani, Lotta uumoilee.
Parikymmentä vuotta myöhemmin Lo-

Tämän päivän Lotan tarina
Teksti: Matti Vihurila  Kuvat: Matti Vihurila ja Rami Peltoniemi
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tan läheinen ystävä aloitti vapaaehtoi-
sen asepalveluksen järjestyksessään 
toisessa naisille avatussa saapumiseräs-
sä Ilmavoimien viestikoulussa (nykyi-
nen Ilmasotakoulu). Hänen tarinansa ja 
kokemuksensa saivat Lotankin hakeu-
tumaan palvelukseen samaan joukko-
osastoon.
- Tuo ystäväni, ylivääpeli Irina Seleni-
us palvelee tällä hetkellä Ilmavoimien 
esikunnassa. Meille molemmille puo-
lustusvoimat on tarjonnut itsellemme 
sopivan ja tasa-arvoisen työyhteisön, 
Lotta tietää.
Lotan oma ura kadettikurssin jälkeen 
alkoi kouluttajana Porin prikaatin kra-
naatinheitinkomppaniassa vuonna 
2005. Prikaatin organisaatiouudistuk-
sen myötä syntyneeseen Esikunta-
komppaniaan hän siirtyi vuonna 2010 
ja toimi sen päällikkönä vuosina 2012 
-2016.
- Perusyksikön päällikkyys on ollut 
nykyisen sotilasurani parasta, opet-
tavaisinta ja samalla raskainta aikaa. 
Oman yksikön onnistumisten lisäksi 
mieleenpainuvimpia hetkiä ovat olleet 
kohtaamiset kotiutuvien varusmiesten 
kanssa, kun he ovat tulleet kertomaan, 
miten suuren muutoksen varusmiespal-
veluksen suorittaminen on tuonut hei-
dän elämäänsä. 
Esikuntakomppanian jälkeen ura vei 
prikaatin esikunnan koulutusosastol-
le suunnittelutehtäviin. Vuonna 2019 
edessä oli Esiupseerikurssi ja sen päät-
tymisen jälkeen siirto Porin prikaatin 
esikunnan osastoesiupseeriksi, missä 
tehtävässä hän toimii edelleen.
Lotta ja lemmikit
Huittisten Vampulassa asuvalle Lotalle 
eläimet ovat aina olleet erittäin tärkei-
tä. Rintamamiestalossa elelevät myös 
venäjänajokoira, Bretagnen bassetti ja 
kaksi amerikankarvatonterrieriä. Koiri-

en lisäksi Lotta omistaa osuudet 1,5 sii-
toshevosesta, jotka on sijoitettu muual-
le.
- Jahtikaudella pyhitämme puolisoni 
kanssa viikonloput metsästykseen va-
ruskunnan eräseurassa. Ajokoira jahtaa 
kettuja ja jäniksiä ja bassetti peuroja. 
Terrierien kanssa harrastan agilityä ja 
koiratanssia, Lotta paljastaa.

Lotta ja taide
 Rintamiestalon navettaan kätkeytyy 
aviomiehen rakentama koirien jumppa-
tila ja vaimon kotiateljee, jossa tehdään 
niin taidetta kuin treenataan lemmik-
kejä. Siellä Lotan käsissä syntyy mm. 
mixed mediaksi – nimettyä taidetta. Se 
tarkoittaa sekatekniikkaa eli sitä, että 
samaan työhön yhdistellään erilaisia 
tekniikoita ja materiaaleja.
- Tämä on omituinen ja mukaansatem-
paava taidemuoto, jota olen opetellut 
tekemään ja josta haluan oppia vielä 
enemmän, Lotta kokee

Lotta ja perheyhtiö
Lotta on hallituksen jäsen perheyhtiös-
sään Joutsen Finland Oy:ssä, joka tuot-
taa untuvapohjaisia tuotteita eri käyt-
tötarkoituksiin. Hänen isänsä toimii 
hallituksen puheenjohtajana ja pikku-
veli yhtiön toimitusjohtajana. Hallitus-
työskentely ei kokoontumisten osalta 
vie paljoakaan aikaa, mutta päätettä-
viin asioihin perehtyminen ennalta vaa-
tii syvällistä ennakkovalmistautumista. 
Upseerille tämä ei ole ongelma.
- Upseerikoulutuksen opettamasta stra-
tegisesta ajattelusta on ollut hyötyä 
myös yrityselämän hallitustyöskente-
lyssä – punnitaan eri vaihtoehtoja, kat-
sotaan vähän kauemmaksi ja mietitään, 
mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan.

Lotta ja Mikko
Lotta on naimisissa puolustusministe-
riössä vanhempana osastoesiupseerina 
työskentelevän, 6.12. everstiluutnan-
tiksi ylennetyn Mikko Lehdon kanssa. 
Mikkokin on vanhoja Porilaisia. Kah-
den upseerin avioliitto ja yhdessäolo on 
luku sinänsä ja vaatii niin sopeutumista 
kuin ymmärrystäkin.
- Ennen nykyistä pestiään puolisoni oli 
kaksi vuotta töissä Englannissa, britti-
läisessä pysyvän valmiuden esikunnas-
sa Suomen JEF-upseerina. Vaikka edel-
leenkin joudumme olemaan erillään 
viikot, viikonloput ovat yhtä juhlaa - 
silloin ollaan yhdessä, metsästetään ja 
nautitaan elämästä. ”.  

”Oman yksikön onnistu-
misten lisäksi mieleenpai-
nuvimpia hetkiä ovat olleet 
kohtaamiset kotiutuvien 
varusmiesten kanssa, kun 
he ovat tulleet kertomaan, 
miten suuren muutoksen 
varusmiespalveluksen 
suorittaminen on tuonut 
heidän elämäänsä

Vuonna 2006 silloinen luutnantti 
Lotta Kotkasaari (kuvassa keskel-
lä) havainnollisti, miten raskaan 
kranaatinheittimen miehistö 
toimii kovapanosammunnois-
sa päivitetyn varomääräyksen 
mukaisesti. Jatkossa jokaisella 
oli mm. aktiivikuulonsuojaimet, 
jotka parantavat keskinäistä 
yhteydenpitoa. Taustalla oli edel-
lisenä vuonna, 2. joulukuuta 2005 
Rovajärvellä tapahtunut onnet-
tomuus, jossa kaksoislatauksen 
seurauksena yksi Porin prikaatin 
varusmies menehtyi ja kuusi 
muuta vammautui. 
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Tasavallan presidentti on ylentänyt 
6.12.2020 seuraavat Porin prikaa-
tissa palvelevat henkilöt
Majuriksi
Kapteenit  
Janne Tapio, Keskinen Janne Markus, 
Viitanen Jussi Petteri
Kapteeniksi 
Yliluutnantit   
Heikkilä Marko Olavi, Hellsten Topi 
Kristian, Mamia Sami Juhani
Yliluutnantiksi
Luutnantit
Aro Jori-Petteri, Bedretdin Feisal, 
Kevari Harri Tapani, Lounasaho Joni 
Henrik Mikael, Manelius Riku Henrik, 
Niemelä Mikael Ilmari Johannes, Rita-
lahti Juho Mikkel, Viitala Juhani Henrik
Insinööriyliluutnantiksi
Insinööriluutnantit 
Markkola Matti Henrik, Uusi-Rasi 
Markku Ari Johannes

Tasavallan presidentti on 
6.12.2020 ylentänyt reservissä 
seuraavat Porin prikaatissa palvele-
vat henkilöt
Kapteeniksi
Yliluutnantti   
Filatoff Matti Mikael
Yliluutnantiksi
Luutnantit   
Mäkipelto Jani Juhani Antero, Mänty-
saari Kalle Johannes, Rauhala Mikko 
Tapio
Luutnantiksi
vänrikki   
Villanen Verneri Tatu Johannes

Maavoimien komentaja on 
6.12.2020 ylentänyt reservis-
sä ylivääpeliksi seuraavat Porin 
prikaatissa aliupseerina palvelevat 
ja antanut heille ylivääpelin palve-
lusarvon. 
Vääpeli   
Vormisto Marko Tapani 

Porin prikaatin komentaja on 
6.12.2020 ylentänyt reservissä 
seuraavat Porin prikaatissa aliup-
seerina palvelevat ja antanut heille 
vastaavan palvelusarvon seuraa-
vasti: 
Vääpeli
Ylikersantit
Järvinen Kimmo Kalervo, Lampi Joonas 
Veikka Iivari, Pollari Aleksi Ilari Mika-
el, Pulkkinen Henri Yrjö Artturi, Salmi 
Pasi Juhani, Viikinkoski Aleksi Mikael, 
Virta Timo Antero
Pursimies
Ylikersantti   
Mänty Juha Kristian
Ylikersantti
Kersantit  
Anttila Ville Oskari, Asikainen Antti 
Viljami, Erkkilä Markus Mikael, Fager-
holm Nora Aleksandra, Hautamäki Lari 
Jarkko Juhani, Huhtanen Juhana Arttu 
Tapio, Isoheiko Januski Joel Hannun-
poika, Latvala Emmi Karoliina, Malmi-
la Matti Mikael Edvard, Mannila Samu 
Mikael, Nikki Arttu Sakari Julius, Num-
mi Niina Amanda, Palosaari Anu Maria, 
Pirttimäki Anna Iida Eveliina, Sahlman 
Sakari Antero, Salo Semi Matti, Suuta-
ri Riku Sebastian, Syrjänpää Marko An-
tero

Porin prikaatin komentaja on 
6.12.2020 antanut vääpelin palve-
lusarvon. 
Ylikersantti (res ltn)  
Mäntysaari Kalle Johannes
Ylikersantti (res ltn)  
Rauhala Mikko Tapio 
Ylikersantti (res ylil)  
Tuominen Tommi Johan

Porin prikaatin komentaja on 
6.12.2020 antanut ylikersantin 
palvelusarvon.
Kersantti (res vänr)  
Feodoroff Meea Rosa Irina 

Kersantti (res vänr)  
Villanen Verneri Tatu Johannes 

Porin prikaatin komentaja on 
6.12.2020 ylentänyt reservissä 
kersantiksi ja antanut ylikersantin 
palvelusarvon:
Kersantti (res alik)  
Ekroth Danièla Alexandra 

Porin prikaatin komentaja on 
6.12.2020 ylentänyt reservissä 
kersantiksi seuraavat Porin prikaa-
tissa aliupseerina palvelevat:
Kersantit (res alik)  
Jacksen Viivu Julia, Kortemäki Niko 
Kalle Kalevi, Mandelin Rasmus Sebasti-
an Matinpoika, Soini Joonas Juhani, Ve-
sanen Valtteri Johannes, Välimaa Petri 
Mikael

Porin prikaatin komentaja on 
6.12.2020 ylentänyt reservissä 
seuraavat Porin prikaatissa siviilivi-
rassa palvelevat henkilöt:
Ylikersantti
Tiedottaja   
Närä Sanna Aino Karoliina
Kersantti
Varastomestari  Juhola Jyri Tapani

Muut huomionosoitukset
Porin prikaatin komentaja, prikaatiken-
raali Mika Kalliomaa palkittiin itsenäi-
syyspäivänä 6.12.2020 Reserviläislii-
ton vanhimmalla huomionosoituksella, 
vuonna 1976 perustetulla Ansioristillä. 

Porin prikaatin 
henkilöstön ylennykset 
6.12.2020



Suomalainen kriisinhallintaosasto Afganistanissa 
valmistautuu normaalitöiden ohella joulun viet-
toon myös täällä Mazar-e Sharifissa, Pohjois-Afga-

nistanissa. Täällä ei tietenkään kulttuuritaustan takia 
joulua juhlita ympäröivässä yhteisössä niin kuin meillä 
koto-Suomessa. Sen sijaan saksalaisten isännöimässä 
tukikohdassamme sekä tietenkin suomalaisessa yhtei-
sössämme joulua vietetään työn ohessa lähes perintei-
sin menoin. Jouluaattoon kuuluu täälläkin joulurau-
hanjulistuksen seuraaminen televisiosta, joulusauna 
ja perinteisistä jouluruuista koostuva jouluateria illan-
suussa. Ja koska olemme mielestäni olleet täällä erit-
täin kiltisti, niin joulupukinkin pitäisi pistäytyä ohikul-
kumatkallaan meitä ilahduttamassa. Itse asiassa hän jo 
kävi täällä maastontiedustelussa, kuten kuvasta näkyy.
Meistä täällä olevista sotilaista ei kukaan tänä jouluna 
pääse Suomeen viettämään näitä pyhiä perheen ja lä-
heisten kanssa koronan takia. Korona on rajoittanut 
meidän toimintamahdollisuuksiamme niin jokapäiväi-
sen työn kuin tietysti myös palvelusvapaiden osalta. 
Siksi jokainen osastoon kuuluva viettää pyhät ”toisen 
perheensä” kanssa täällä Mazarissa. Toki nykyaikana 
on mahdollista osallistua virtuaalisesti itse kunkin ko-
timaassa olevien perheen ja läheisten joulunviettoon. 
Eihän se tietysti ole sama kuin olla fyysisesti läsnä, 
mutta kuluneen poikkeuksellisen vuoden aikana me 
jokainen, niin täällä kuin siellä kotona, olemme joutu-
neet sopeutumaan fyysisten kontaktien minimointiin 
sosiaalisessa toiminnassamme. Uskon silti, että täällä 
vähän varttuneemmankin rauhanturvaajan ”silmät hi-
koilevat”, kun yhteyden perheeseen ja läheisiin muo-

dostamme erilaisten kanavien kautta. Uskon myös, 
että jokainen täällä oleva kokee tällä kertaa erityisen 
syvästi Sylvian joululaulun sanat ja sisällön erityises-
ti toisen ja kolmannen säkeistön osalta.
Tämä vuoden 2020 joulu on meille kaikille poik-
keuksellinen. Meille kaukana kotona oleville tilanne 
ei sinällään ole merkittävästi erilainen, koska olem-
me olleet täällä jo useita kuukausia, mutta teille siel-
lä kotimaassa kyseessä on todella erilainen joulu. 
Vaikka emme voikaan tällä kertaa viettää tätä tärke-
ää perhejuhlaa niin yhteisöllisesti kuin ennen, niin 
muistakaa silti olla yhteydessä läheisiinne ja viettä-
kää joulua niin perinteisin menoin kuin mahdollista. 
Perinteet, kuten Suomen Turun julistama joulurau-
ha, haudoilla käynnit ja jouluateria, ovat niitä kan-
salliseen identiteettiin kuuluvia asioita, joita ei pidä 
unohtaa pandemian aikana, kun ei niitä unohdettu 
talvisodan tai jatkosodankaan aikana. Jos meillä ei 
ole omia vaalittavia perinteitä, me häviämme mas-
saan ja unohdamme sen maan ja kansan, jonka vete-
raanit uhrauksillaan lunastivat meille.
Näillä sanoilla haluan toivottaa kaikille kiltalaisille 
ja tätä maan parasta kilta-/joukko-osastojulkaisua lu-
keville rauhaisaa joulun aikaa, hyvää uutta vuotta ja 
terveyttä myös jatkossa.

Suomalaisen kriisinhallintaosaston 
Afganistanissa puolesta,
Joni Lindeman
Eversti
Osaston vanhin

Jouluinen tervehdys Afganistanista
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KOLUMNI

Sotilaalliset kriisinhallintatehtävät 
ovat niiden alusta alkaen, vuodes-
ta 1956, olleet osa Suomen virallis-

ta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Vii-
me aikoina mukaan ovat tulleet myös 
puolustuspolitiikka sekä Puolustusvoi-
mien neljännen tehtävän toteuttami-
nen. Harva operaatioon lähtevä miettii 
tehtävänsä ulottuvuuksia näin pitkälle, 
mutta joskus olisi ehkä syytä pysähtyä 
tarkastelemaan asiaa myös mainitus-
ta näkökulmasta. Ilman niitä noin 50 
000 vapaaehtoista, jotka operaatioi-
hin ovat historian aikana lähteneet, ei 
Suomi olisi koskaan kasvanut rauhan-
turvaamisen suurvallaksi eikä se olisi 
saanut sitä arvostusta panostuksestaan 
ja roolistaan maailmanrauhan eteen, 
jota se edelleen kansainvälisesti naut-
tii. Pääosin reserviläisistä muodostetut 
joukot ovat osoittaneet kykenevänsä 
toimimaan täysimääräisesti ammatti-
armeijoiden rinnalla (ja joskus rinnan 
mitalla paremmin) sekä toteuttamaan 
kaikki niille asetetut tehtävät vaativissa 
olosuhteissa sotatoimi- ja konfliktialu-
eilla kansainvälisten kriisien ratkaise-
miseksi. Näin toimien on kyetty osoit-
tamaan muille operaatioissa toimiville 
maille Suomen vahvaa puolustuskykyä, 
jonka ilmentymänä on hyvin koulutet-
tu ja varustettu sekä motivoitunut krii-
sinhallintajoukko.

Valitettavasti konflikteista on tullut 
oleellinen osa nykyaikaista maailman-
järjestystä. Siksi suomalaisia edelleen-
kin tarvitaan niiden ratkaisussa. Kon-
fliktien vaikutukset ulottuvat entistä 
laajemmalle ja vaativat koko kansain-
välisen yhteisön panosta niiden rat-
kaisemiseksi. Tarkasteltaessa kriisien 
ratkaisua niin inhimilliseltä, humani-
taariselta kuin taloudelliseltakin kan-
nalta, paras ja tarkoituksenmukaisin 
tapa on ratkaista ne syntysijoillaan. 
Tällöin konfliktialueen ihmiset eivät 
joudu revityiksi irti perheistään, asuin-
alueiltaan ja kulttuureistaan. Samalla 
vältetään epäinhimilliset ja vaaralliset 

pakomatkat kauas vieraisiin kulttuurei-
hin ja olosuhteisiin, jotka osin mahdol-
listavat myös rikollisen ja terroristisen 
toiminnan levittäytymistä, luoden uu-
sia uhkia kohdemaihin.

Edellä mainittuun liittyen Suomen pi-
tää jatkossa pyrkiä sellaisiin operaa-
tioihin, joissa pystytään edistämään 
kokonaisvaltaista kriisinhallintaa ja 
kansallisia päämääriä sekä vaikut-
tamaan toimintamalleihin ja -tapoi-
hin. Osallistumisen tason nostami-
nen nykyisestä mahdollistaisi entistä 
suurempien joukkokokonaisuuksien 
lähettämisen, jolloin saavutettava tuo-
tos-panossuhde olisi nykyistä parem-
pi ja samalla voitaisiin osoittaa riittävä 
sitoutuminen vastuunkantoon, jonka 
pohjalta Suomi kykenee vaikuttamaan 
hallitusohjelman mukaisesti kokoaan 
suurempana operaatioiden mandaat-
teihin, niiden tehtäviin ja tavoitteisiin 
sekä toimintatapoihin. Jo pelkästään 
yhteiskunnallisen tunnettuuden takia 
olisi myös hyvä nostaa osallistumisen 
tasoa ja vaikuttaa sitä kautta rekrytoin-
tiin sekä yhteiskunnan tukeen, puhu-
mattakaan osallistumisesta saadusta 
suorasta hyödystä yksittäisten henki-
löiden sotilaalliseen osaamiseen, puo-
lustusvalmiuteen, kokemuksista kan-
sainvälisen yhteistyön toteuttamiseen 
sekä kansainvälisen avun vastaanotta-
miseen ja antoon, kuin myös kumppa-
nuussopimusten toteuttamiseen.

Porin prikaatilla on ollut merkittävä 
rooli ylläkuvattuihin kansainvälisiin 
tehtäviin liittyen jo vuodesta 1996 al-
kaen, jolloin Suomen Kansainvälisen 
Valmiusjoukon (SKVJ) koulutus käyn-
nistettiin prikaatissa. Näillä joukoilla 
prikaati on historian saatossa osallistu-
nut lukuisiin kansainvälisiin harjoituk-
siin ja Balkanin kriisistä alkaen myös 
muodostanut huomattavan osan ope-
raatioon lähetettävistä joukoista. SKVJ 
koulutukseen sekä kansainväliseen 
rooliinsa liittyen prikaatilla ja alueen 

kunnilla on lisäksi ollut merkittävä roo-
li kansainvälisten harjoitusten pitopaik-
kana. Edellä mainittuja tehtäviä ovat 
täydentäneet myöhemmin Euroopan 
unionin taisteluosastoihin osallistuvien 
suomalaisten joukkojen kouluttaminen 
ja varustaminen sekä toimiminen vuo-
sina 2008-2015 kaikkien sotilaallisissa 
kriisinhallintatehtävissä toimineiden 
joukkojen, tarkkailijoiden sekä yksit-
täisten esikuntaupseereiden johtoesi-
kuntana. Joukkojen kouluttaminen ja 
varustaminen kuuluvat edelleen prikaa-
tille käskettyihin tehtäviin.
Suomen Rauhanturvaajaliitto (SRTL) 
on aiemmin mainittuja kriisinhallin-
tatehtäviä toteuttamassa olleiden, so-
tilaalliseen ja siviilikriisinhallintaan 
osallistuneiden henkilöiden etujärjes-
tö. Liitto pitää huolta henkilöstön ja 
heidän sidosryhmiensä hyvinvoinnis-
ta, vertaistuesta sekä etuisuuksista en-
nen operaatioita, operaatioiden aikana 
ja niiden jälkeen. Lisäksi liitto tukee 
Puolustusvoimia ja maanpuolustusta 
laajemminkin tiedottamisessa, kriisin-
hallintatehtävien rekrytoinnissa sekä 
osallistumalla asiantuntijana Puolustus-
voimia tukeviin tehtäviin. Olemme mu-
kana Porin prikaatin rotaatiokoulutuk-
sessa, kotiuttamiskoulutuksissa sekä 
kriisinhallintatehtävissä olevien hen-
kilöiden läheisten tapaamisissa Puo-
lustusvoimien kanssa allekirjoitetun 
kumppanuussopimuksen mukaisesti.

Yhdessä pidämme prikaatin lipun kor-
kealla sekä kotimaassa että maailmalla!

Kirjoittaja on entinen Porin prikaatin 
esikuntapäällikkö ja Satakunnan Jääkä-
ripataljoonan komentaja sekä Puolus-
tusvoimien Kansainvälisen Keskuksen 
johtaja, joka on ollut useissa kriisinhal-
lintatehtävissä Euroopassa, Aasiassa, 
Lähi-idässä sekä Afrikassa.

Porin prikaati kansainvälisen 
kriisinhallinnan keskiössä Teksti: Mauri Koskela
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Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä - www.kankaanpaa.fi

Kuva: Juha Levonen

Palveluita ja asumisen laatua
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Olen nuori opetusaliupseeri Porin 
prikaatista. Suoritin varusmiespal-
veluksen Porin prikaatin ensimmäi-
sessä jääkärikomppaniassa vuonna 
2018. Tämä on lyhyt kertomukseni 
kahden vuoden ajalta siitä, miten 
päädyin nykyiseen tehtävääni.

Polkuni opetusaliupseeriksi
Ensimmäinen askel oli tehdä päätös 
lähteä suorittamaan naisten vapaaeh-
toista asepalvelusta. Olen pienestä pitä-
en ollut hieman rämäpäinen, ja veljien 
kanssa sotaleikit kiinnostivat enem-
män kuin prinsessa- ja Barbie-leikit. Lä-
hipiirissäni ei yllättäen paljoa ihmetel-
ty, kun astuin palvelukseen. Hakeuduin 
Suomen kansainvälisiin valmiusjouk-
koihin, koska olin kiinnostunut hake-
maan kriisinhallintaoperaatioon. Ko-
tiuduin kersanttina 2018 joulukuussa 
ja samalla hain operaatioon Libanoniin.
Siviilissä ja varusmiespalveluksessa en 

ollut miettinyt sen enempää, että Puo-
lustusvoimille voisi hakea töihin. Oma 
osaamiseni keskittyy siviilissä liikunta-
alalle, ja koulupaikka oli jo valmiina pal-
veluksen päätyttyä. Vasta varusmies-
palveluksen viimeisillä viikoilla oman 
yksikköni kouluttaja vinkkasi että ”hae 
meille töihin” ja siitä heräsi kiinnos-
tus hakeutua sotilasuralle. Omaan ko-
tiyksikkööni ei ollut sopimussotilaan 
paikkoja tarjolla, joten päädyin sopi-
mussotilaaksi Esikuntakomppaniaan 
kouluttamaan sotilaspoliiseja vuoden 
2019 alussa.  Sain paljon vastuuta ja jo 
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muutaman viikon jälkeen itselleni oli 
varmaa, että tämä on ala, jolla haluan 
työskennellä tulevaisuudessa.
Oltuani muutaman kuukauden sopi-
mussotilaana sähköpostiini tuli kut-
su rotaatiokoulutukseen. Ennen kuin 
huomasinkaan, istuin jo koneessa mat-
kalla monen tuhannen kilometrin pää-
hän. Mitä operaatio Libanonissa antoi 
minulle? Ensimmäisenä operaationa 
Libanoniin on mielestäni hyvä lähteä.  
Toimialue oli rauhallinen ja ensimmäi-
set viikot menivät opetellessa yleistä 
elämistä ja olemista tukikohdassa sekä 
lämpötilaan tottumisessa. Viikot koos-
tuivat vartiovuoroista ja yhteisparti-
oista paikallisarmeijan kanssa. Tuki-
kohdassa harjoiteltiin ja ylläpidettiin 
omaa ammattitaitoa sotilaana, ja aikaa 
jäi hyvin myös oman fyysisen kunnon 
kehittämiselle. Yhteistyö muiden kan-
sallisuuksien sotilaiden kanssa avasi 
silmät ymmärtämään, miten hyvin oma 
organisaatiomme toimii. Käskyt ja teh-
tävienjako ovat suomalaisilla selkeää, 
omiin työkavereihin pystyy luottamaan 

ja homma toimii. Monessa Lähi-idän 
maassa elintaso vaihtelee paljon. Osal-
la ihmisistä on hyvät oltavat, mutta on 
myös paljon ihmisiä jotka kärsivät köy-
hyydestä. Vaikka on ikävää nähdä sen 
tason kurjuutta, se on länsimaalaiselle, 
lintukodossa kasvaneelle myös äärim-
mäisen terveellistä. Opin arvostamaan 
sitä, miten hyvin meillä Suomessa on 
asiat, joita usein pidetään itsestäänsel-
vyytenä. Elämänasenteesta paikallisilta 
oli opittavana yksi asia: vaikka elintaso 
on huono eikä arki ole helppoa, omista 
läheisistä ja perheestä pidetään huolta 
eikä turhia stressata.
Operaation loppuviikoilla ajatukset siir-
tyivät kotiinpaluuseen. Ajattelin, että 
olisi hyvä olla työpaikka, johon palata, 
sillä arki operaatiossa on hyvin erilaista 
kuin kotona Suomessa. Olin yhteydes-
sä omaan kotiyksikkööni Porin prikaa-
tissa, jossa oli sopimussotilaan paikka 
tarjolla. Selvää oli, että aloittaisin 2020 
helmikuussa työt. Omaan kotiyksik-
köön oli mukava palata, sillä toiminta-
tavat ja suurin osa työkavereista olivat 

jo entuudestaan tuttuja. Keväällä hain 
opetusaliupseerin virkaa ja tulin vali-
tuksi tehtävään. Viran saaminen oli it-
selleni lottovoitto ja samalla yksi askel 
eteenpäin valitsemallani uralla.
Jos joku esittäisi kysymyksen, miksi 
työskentelen nykyisessä tehtävässäni 
valitsemallani alalla, vastaus olisi ehkä 
hieman kirjava. Koen työlläni olevan 
merkitystä. On hienoa nähdä monen 
varusmiespalvelukseen tulevan kas-
vutarina vuoden aikana niin sotilaana 
kuin ihmisenä. Kerta toisensa jälkeen 
onnistunut saapumiserä on aina yksi 
vahvistus omaan maanpuolustukseem-
me, jota pidän tärkeänä asiana yhteis-
kunnassamme. Mainitsemisen arvoista 
on myös tiivis työyhteisö, jossa työs-
kentelen. Jokainen on hyvin erilainen 
persoona niin ihmisenä kuin koulutta-
jana, mutta yhteiset tavoitteet ja am-
mattimaisuus yhdistävät koko porukan 
puhaltamaan yhteen hiileen. Itselleni 
on tärkeää herätä joka aamu ajatellen, 
että on mukava mennä töihin ja tämä 
päivä on varmasti erilainen kuin eilen.

Kuvat: Puolustusvoimat
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Ajankohtaista Pohjanmaan aluetoimistosta

Pohjanmaan aluetoimistossa 
voimme tyytyväisyydellä to-
deta, että kolmen viime vuo-
den aikana kaikki maakun-

takeskuksemme - Vaasa, Seinäjoki ja 
Kokkola - on koeponnistettu yhdessä 
muiden viranomaisten ja toimijoiden 
kanssa paikallispuolustusmoodissa. Sa-
malla on syntynyt valtava määrä uut-
ta perustietoa alueidemme toimijoista 
ja kohteista. Tämä kaikki on hyödyn-
nettävissä ja hyödynnettävä niin tule-
vissa harjoituksissa kuin operatiivises-
sa suunnittelussa. Erityisesti meillä on 
jatkettu vuoden 2020 pääkoulutusta-
pahtuman KOKKOLA20-KARLEBY20 
jälkeisiä analyysitoimenpiteitä. Onnis-
tuneiden mallien rinnalle on haettava 
nimittäin myös uusia. Valmius edel-
lyttää aina myös ketteryyttä ja kykyä 
edetä hieman poikkeavillakin operaa-
tiolinjoilla. Yhteistyökentässä on ollut 
helppo aistia, että covid-19-epidemia 
on lisännyt entisestään halua saada tie-
toa häiriötilanteiden toimintamalleista. 
Toivomme siis, että osin patoutunutkin 
tarve esimerkiksi alueellisille maanpuo-
lustuskursseille saadaan purettua tule-
vana keväänä.

Everstiluutnantti Mauri Etelämäki

Ei aivan normisyksy

Viranomaistyön pysyvää, väistyvää 
ja tulevaa
Vastuualueellamme rajaturvallisuus-
asioista vastaa Länsi-Suomen merivar-
tiosto. Sen merivartioasemista yksi 
- Vallgrundin asema - sijaitsee Raippa-
luodossa, noin puolen tunnin ajomat-
kan päästä Vaasan virastotalolta. Yh-
teistoiminta on sujunut erinomaisesti, 
ja tästä on kiittäminen myös aseman 
päällikköä, kapteeniluutnantti Martin 
Saarista. Hän on innovoinut ja sitoutta-
nut joukkonsa paikallispuolustukseen. 
Erityisesti KOKKOLA20-harjoitukses-
sa Saarisen ote mahdollisti monipuo-
liset harjoitteet ja tuen, ottaen huomi-
oon niin harjoitusjoukon erityispiirteet 
kuin toiminta-alueen kompleksisuu-
den. Hienoisella haikeudella otimme 
vastaa tiedon Saarisen eläköitymisestä, 
tai oikeammin reserviin siirtymisestä.

Hyvä vuorovaikutussuhde kuitenkin 
pysyy. Kapteeniluutnantti Jani Vasta-
mäki ottaa tulevana vuodenvaihteena 
johtovastuun alueemme rajaturvallisuu-
den toimeenpanosta. Jo ensimmäisten 
keskustelujemme perusteella uskomme 
ja tiedämme, että yhteinen matkamme 
jatkuu menestyksekkäästi. Tervetuloa 
Jani siis Turusta Pohjanmaalle! 

Ärjyä…
Hetkittäin lokakuussa Vaasa lähiseu-
tuineen kantoi maamme epävirallisen 
korona-pääkaupungin leimaa. Kiitos 
nopeiden toimenpiteiden ja niiden ku-
rinalaisen noudattamisen, epidemian 
suunta saatiin katkaistua ja muutet-
tua. Näin myös patoutunutta harjoitus-
tarvetta kuittaava ÄRJY20 Maalahden 
harjoitustukikohdassa sekä Kivijärven 
ampumaradalla saatiin toteutettua, to-
sin tiukkojen varotoimenpiteiden valli-
tessa. Noin 150 reserviläistä, erityisesti 
maakuntakomppanioihin sitoutunutta, 
harjoitteli yhdessä viranomaisten kans-
sa. Opetuskohteina olivat muun muas-
sa pimeätoiminta ja tilanteenmukaiset, 
soveltavat ammunnat. Pelastuslaitok-
sen, poliisin ja Porin prikaatin ammat-
titaitoiset ja ennen kaikkea innostavat 
kouluttajat takasivat opetustavoittei-
den saavuttamisen. 
Reserviläistemme viestintää ja palau-
tetta niin harjoituksen aikana kuin sen 
jälkeenkin on ollut mieluista ja kiitol-
lista seurata. Tyytyväisyyden tuntee-
seen ei voi kuitenkaan tuudittautua, 
vaan on asetettava kysymys - ”Miten 
teemme tämän ensi kerralla vieläkin 
paremmin”? On muistettava, että va-
paaehtoiset kertausharjoitukset, kuten 
vapaaehtoinen maanpuolustuskoulu-
tus kamppailevat yksilötasolla vaativan 
työelämä ja niukan vapaa-ajan osin vas-
takkaisissa paineissa.

… ja Tapsan maljaa
Myös aluetoimiston ammattisotilail-
ta edellytetään riittävää ”katu-uskot-
tavuutta” reserviläiskentässä. Tätä 

Rajavalvonta on iskussa ja tuke-
namme. Vasemmalla reserviin 
siirtyvä kapteeniluutnantti Mar-
tin Saarinen, oikealla kapteeni-
luutnantti Jani Vastamäki. 
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haettiin perinteikkäässä ja fyysisesti 
vaativassa ”Tapanin malja” -kilpailus-
sa, jossa aluetoimiston joukkoa evers-
tiluutnantti Mauri Etelämäki - majuri 
Rami Takamaa vahvensivat Porin pri-

kaatin apulaiskomentaja, eversti Riku 
Suikkanen ja MPK:n Pohjanmaan piiri-
päällikkö Jani Pikkarainen. Voittopo-
kaali jätettiin tällä kertaa pokkaamatta 
kannustukseksi muille, mutta oma esi-

merkki ja yhteishenki eivät jääneet nä-
kymättä.
Puolustusvoimien eri kisoja on avattu 
enenevästi myös reserviläisille. Aluetoi-
miston partio kävikin tästä syventävää 
keskustelua suorituksensa jälkeises-
sä lihashuollossa (ts. saunan lauteilla 
istuskellessa). Mahdollisuuksia ottaa 
kisajoukkueeksi esimerkiksi paikal-
lispuolustuksen toimijoita - maakun-
takomppanioista lähtien - on monia. 
Kisaan valmistautuminen edellyttää 
omatoimista harjoittelua, mikä osal-
taan ylläpitää ja parantaa reserviläisen 
toimintakykyä ja puolustuksemme vas-
tetta.

Puolustuksemme ydintä unohta-
matta
Kalustohankkeista huolimatta puolus-
tuksemme ydin on kansalainen. Alue-
toimiston tehtävissä pääkohde on 
valvonnanalainen asevelvollinen. He 
saavat ensikosketuksensa puolustus-
voimiin kutsunnoissa. Koronan takia 
eri paikkakuntien järjestelyjä on jou-
duttu säätämään siten, että henkilöra-
joitteiden sallimat määrät eivät ylity. 
Näistä muutoksista on lähestytty asi-
anomaisia myös vanhalla kunnon kir-
jepostilla, jolloin manuaaliseltakaan 
työltä ei ole voitu välttyä. Voimme olla 
luottavaisia siihen, että kutsuntojen 
15.12.2020 määräajassa aluetoimisto 
on suorittanut historiallisesti poikkea-
vassa toimintaympäristössä perinteisen 
ja kunniakkaan tehtävän jälleen kerran 
laadukkaasti. Tämänkin perusteella 
vuodenvaihde levähdyshetkineen on 
paitsi tarpeen, myös ansaittu. 

(Vas.) Vain osuma ratkaisee. Re-
serviläiset tilanteenmukaisis-
sa ammunnoissa Kivijärvellä.

 
(Alla) Aluetoimiston partio maa-
lissa hyvällä ajalla. Varusteita-
kaan ei matkalla kadonnut.

(Alinna) Fyysinen kirje tulee huoma-
tuksi ja luetuksi. Kutsuntojen lisäin-
foa lähdössä vaasalaisille nuorille.
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Timo Rouhiainen 041 438 2989
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NPK-lannoitteet suoraan tehtaalta.

Turuntie 61, 32200 LOIMAA
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Puh. 044 7442 300

Portti avoinna hyvään palveluun!
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Toimikauteni lähenee loppuaan 
ja on aika vetää yhteen poikke-
usolojen sävyttämää kauttani. 
Varusmiestoimikunnassa olen 

päässyt katsomaan Puolustusvoimia 
ja varusmiespalvelusta eri silmin kuin 
normaalina rivivitosena.
Maaliskuun perjantai 13. muutti oman 
palvelukseni täysin. Silloin varuskun-
nassamme alkoivat koronaan liittyvät 
toimenpiteet. Covid-19:ään liittyvien 
järjestelyjen takia heräsi ajatus siitä, 
että voinko tehdä jotain palvelusto-
vereiden hyvinvoinnin ja motivaation 
eteen. Siitä sain kipinän hakea varus-
miestoimikunnan puheenjohtajaksi. 
Toimikauteni alkoi varsinkin sekavis-
sa merkeissä. Alussa oli haasteita pääs-
tä toimintaan mukaan, mutta osaavi-
en varusmiestoimikunnan toimijoiden 
avulla pääsin asioista perille. Lisäksi 
eri ihmiset varuskunnassa ottivat mi-
nut hyvin vastaan ja halusivat tehdä 
yhteistyötä VMTK:n toimijoiden kans-
sa. Alussa aikaa meni hyvinkin paljon 
uusien alokkaiden asioihin. Tämän jäl-
keen aloimme järjestämään liikunta-
tapahtumia osastoille, jotta varusmie-
hillä olisi jotain muutakin ajateltavaa 
kuin se mahdollinen koti-ikävä pitkien 
kiinniolojen takia. Haasteita toimikau-
den aikana ovat aiheuttaneet osastoja-
ot, koska kaikki on pitänyt miettiä sillä 
mielellä, että kaikille on annettava sa-
mat mahdollisuudet eli asiat on täyty-
nyt miettiä kolmeen kertaan. 
Tärkeimpiä tehtäviä meillä varusmies-
toimikunnassa on valvoa varusmiesten 
oikeuksia ja tukea varusmiesten palve-
lushyvinvointia. Yhtenä isona tehtävä-
nä meillä on myös lomakyytien järjes-
täminen. Tämänkin järjestäminen on 
poikkeusaikana sujunut mielestäni erit-
täin hyvin, vaikka haasteitakin on ollut 
vaihtuvien lomille lähtöaikojen takia.
Päätin jo alussa, että niin sanottua TJ-1 
iltaa ei järjestettäisi, mikäli koronaan 
liittyvät rajoitukset olisivat voimassa. 
Tällä minimoitaisiin tartuntariski ja vi-
ruksen tuleminen ulkopuolelta. Lisäksi 
jokaiselle osastolle olisi pitänyt järjes-
tää oma tapahtumansa, joten se ei ol-

Poikkeusolojen sävyttämä 
VMTK-vuosi

lut taloudellisesti kannattavaa. Näistä 
tapahtumista jäävät varat olen pyrkinyt 
sijoittamaan varusmiesten vapaa-aikaa 
tukevaan toimintaa, kuten yksiköiden 
ja kuntotalon urheiluvälineisiin. 
Varusmiestoimikunnan puheenjoh-
tajana olen päässyt tekemään monia 
eri asioita, mitä en olisi voinut kuvi-
tella pääseväni tekemään. Olen pääs-
syt toteuttamaan toimikauttani omal-
la tavallani. Esimerkiksi olen päässyt 
liikunta-alan kanssa järjestämään ali-
upseerikurssien suunnistusta ja Tapa-
nin Malja -kilpailua. Nämä ovat olleet 
erittäin hienoja hetkiä, sillä olen pääs-
syt hyödyntämään omaa osaamistani 
suunnistuksessa. Lisäksi kutsunnois-
sa mukana oleminen on ollut erilaista 
vaihtelua normaalille kasarmipalveluk-
selle. Tämä tehtävä on vaatinut paljon 
sopeutumista. Esimerkiksi muiden lo-
maillessa me olemme hoitaneet teh-
täviämme normaalisti etänä, jotta toi-
mintaamme ei tulisi viikon tai kahden 
taukoa.

Puheenjohtajuus on ke-
hittänyt minua myös ih-
misenä. Olen päässyt 
astumaan epämukavuus-
alueelleni, josta olen teh-
nyt itselleni vahvuuden. 
Lisäksi olen päässyt työs-
kentelemään erittäin hie-
nojen ihmisten kanssa, 
joilta olen oppinut paljon 
asioita. Koen, että tämä 
tehtävä on antanut mi-
nulle valmiuksia siviili-
elämään ja toimia siellä 
vastaavissa tehtävissä. Eri 
asioiden organisoiminen 
on ollut erittäin tärkeää 
tässä tehtävässä. Tehtä-
vässä on ollut paljon va-
pauksia, mutta myös pal-
jon vastuuta.
Koko maailmaa koske-
va covid-19-pandemia on 
myös meillä täällä Suo-
messa vaikuttanut elä-
mään ja varusmiespalve-
lukseenkin. Mielestäni 

olemme selvinneet hyvin pandemiasta, 
missä yhtenä avaintekijänä ovat olleet 
yksilöiden valinnat. Puolustusvoimien 
koronatoimet ovat vaikuttaneet erittäin 
hyvin ja olemme saaneet elää omassa 
kuplassamme. Varusmiestoimikunnan 
osalta toimitilamme ovat olleet kiinni, 
joten en itse pääse näkemään sitä nor-
maalia toimintaa ja kohtaamaan varus-
miehiä.
Lopuksi vielä haluaisin kiittää kaikkia, 
joiden kanssa olen päässyt toimimaan. 
Tämä tehtävä on opettanut minulle pal-
jon uusia asioita niin Puolustusvoimista 
kuin itsestänikin. Näillä eväillä on hyvä 
jatkaa reservin haasteisiin ja muuttu-
vaan maailmaan. Toivottavasti seuraa-
vat saapumiserät pääsevät palvelemaan 
normaaleissa olosuhteissa.

kersantti Nuutti Pirhonen, 
Porin prikaatin Varusmiestoimikunnan 
puheenjohtaja



Ohi on, ohi on!
Teksti: Seija Heiska ja Marja Syrilä  Kuva: Seija Heiska
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Sotilaskotiyhdistyksen 
puheenjohtaja vaihtuu 
vuodenvaihteessa. Pit-

kään puheenjohtajana ollut 
Marja Syrilä siirtyy rivisi-
sareksi ja puheenjohtajana 
jatkaa Henna Ryömä. Näin 
Marja muistelee menneitä 
johtokuntavuosia.

Sotilaskotityöhön tutus-
tuin1990-luvun alussa. Työ-
kaverini Terttu Inkinen hou-
kutteli mukaan, että mennään 
katsomaan, mitä tuo sotilas-
kotityö oikein on. Ja niinhän 
me menimme ja sille tielle 
jäimme. Molemmat olimme 
sananmukaisesti aivan vih-
reitä ja ulkona yhdistyksen ja 
Porin prikaatin maailmasta. Kävimme 
tarjoiluvuoroilla ja osasimme ilmeises-
ti toimia oikein. Linjastossa törmäsin 
silloin tällöin entisiin opiskelijapoikiin, 
joiden kanssa oli käyty joskus vakavia 
keskusteluja rehtorin huoneessa, ja po-
jat olivat ihmeissään, etteikö sinusta 
täälläkään pääse eroon.

Vuonna 1997 silloinen puheenjohtaja 
Leena Kantola soitti ja kysyi haluk-
kuudesta tulla johtokunnan varajäse-
neksi. En varmaan ymmärtänyt tehtä-
vän vastuullisuutta ja lupauduin. Varsi-
nainen jäsen olin vuodet 1999-2007 ja 
vastuualueenani oli sisarten koulutus 
yhdistyksessä ja alueella. Ensimmäiset 
vuodet menivät kuuntelulinjalla, ennen 
kuin alkoi ymmärtää, mistä kokouk-
sessa oikein puhuttiin. Rikkaus on aina 
ollut ilman muuta se, että johtokunnan 
jäsenet tulevat hyvin erilaisista taustois-
ta ja että heillä on erilaista osaamista ja 
näkökulmia asioihin. Omassa rehtorin 
työssä olen lähinnä ollut tekemisissä 
talous- ja henkilöstöasioiden kanssa, 
ja niitähän johtokunnan asialistalla on 
aina ollut. Kausien päätyttyä olin val-
mis siirtymään rivisisareksi, mutta sit-
ten silloinen puheenjohtaja Marjaana 
Vihottula soitti. Hän esitti, että tulisin 
takaisin johtokunnan jäseneksi vastuu-
alueenani sotilaskodin peruskorjaus ja 
vuodet 2009-2011. Tehtävä kuulosti 

mielenkiintoiselta, olinhan omassa si-
viilityössäni istunut jo parin vuosikym-
menen ajan rakennustyömaa- ja suun-
nittelukokouksissa.

Puheenjohtajaksi minut valittiin 2012 
vuoden alusta. Pitkään johtokunnassa 
olleena luulin tietäväni, mitä tuleman 
pitää. Puheenjohtaja valitaan meillä 
aina vuodeksi kerrallaan, joten voisi ku-
vitella, että luottamustehtävästä pääsee 
helpolla pois. Ei se ihan niin mennyt. 
Irrottautuminen päiväsaikaan siviili-
työstä ja sitoutuminen puheenjohtajan 
moniin tehtäviin on erittäin haastavaa 
jopa mahdotonta. Säkylän sotilasko-
tiyhdistys on harrastuspaikan lisäksi 
työnantaja. Puheenjohtaja edustaa tätä 
työnantajaa. Tehtävä tuo paljon valtaa 
ja vastuuta sekä vaatii paljon enemmän 
aikaa kuin sisarena harrastaminen. Vä-
lillä koin turhautuneisuutta, kun samo-
ja henkilöstö- ja talousasioita pyöritti 
työssä ja harrastuksessa. Onko tämä 
enää vapaaehtoistyötä ja mukava har-
rastus? 

Tärkeimpään yhteistyökumppaniin 
on hyvät suhteet. Marja ja juuri Porin 
prikaatin komentajana aloittanut 
Mika Kallionpää Okra-näyttelyssä 
2018.

Sisartyössä on ollut mah-
dollisuus päästä mukaan 
monenlaisiin tapahtumiin 
ja paikkoihin, joihin ei 
muuten siviilinä olisi asi-
aa. Missä tahansa liikkues-
sa vastapuolen kuullessa, 
että olen sotilaskotisisar, 
saa osakseen positiivista 
myhäilyä ja kiitosta siitä 
vapaaehtoistyöstä, jota me 
sisaret varusmiesten eteen 
teemme.  Silloin aina nou-
see mieleen tuo järjestön 
slogan ”hymyllä ja sydä-
mellä”.Yksi parhaimmista 
mieleen jääneistä hetkistä 
puheenjohtajana oli tämän 
vuoden elokuun vala, kun 

sain kunnian olla valan esilukijana 
alokkaille. Sitä hetkeä ei hevin unohda!

Tuleva vuosi alkaa paluulla harras-
toimintaan tarjoilujaoston sisarena ja 
mahdollisesti iskuryhmän jäsenenä. 
Johtokunnan jäsenistä on muodostu-
nut hyviä vihreitä ystäviä ja heitä jään 
kaipaamaan. Kiitos heille hyvästä yh-
teistyöstä vuosien varrella.

Uudelle puheenjohtaja Henna Ryö-
mälle onnea ja voimia luottamustehtä-
vän hoitoon ja kaikille sisarille rauhal-
lista joulun aikaa ja terveyttä tulevalle 
vuodelle 2021. 

Nähdään sotilaskodissa!
Tämän jutun toisen kirjoittajan aika 

sotilaskotiyhdistyksen johtokunnassa 
alkaa olla Ohi on -laulua vailla. Takana 
olevia aamuja ei viitsi laskea, niitä on 
kuitenkin huomattavasti vähemmän 
kuin Marjalla. Tulin johtokunnan pöy-
dän ääreen 2009, samaan aikaan kuin 
Marja aloitti uutta kauttaan. Paljon on 
koettu ja nähty. Tästä jatkavat uudet 
henkilöt. Kiitos johtokuntalaisille, joi-
den kanssa olen saanut työskennellä, 
lukijoille ja kaikille yhteistyökumppa-
neille, joihin olen tutustunut Porilai-
nen-lehteen kirjoittamisen myötä. Työ 
sotilaskotisisarena jatkuu.
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MERINIITTY
Meriniitynkatu 11, 24100 SALO

Jotta kaupassa 
olisi kiva käydä.

SILIKONITUOTTEET
Pakurlantie 6, 20380 Turku, Puh 010 617 620

IV-Pelti Luuri Oy
RAKENNUSPELTI- JA ILMASTOINTITYÖT
Puh: 02-763 6860, www.iv-peltiluuri.fi

 

Asiakasomistajapalvelu ja S-pankki

Keulan asiakaspalvelu puh. (02) 8330 220

S-PANKISSA
MAKSUTTOMAT PANKKIPALVELUT

Euran S-market ma-pe klo 12-17
Säkylän S-market to klo 9-11

Palvelemme myös ajanvarauksella.  
Varaa aikasi osoitteesta s-pankki.fi 

TESTAMENTTILAHJOITUS
•  Maanpuolustuksen historiaa ja kerhoperinnettä ylläpitävän 
ja keräävän Huovinrinteen Kerhosäätiö sr:n  kerhokiinteistön 
tulevaa peruskorjausta voi tukea testamenttilahjoituksilla.
• Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Kerhosäätiön, ei tarvitse 
maksaa testamenttilahjoituksesta perintöveroa.

Yhteydenotot toimitusjohtaja Matti Vihottula, 0400 772693 
tai matti.vihottula@gmail.com.

Kunpa kaikki 
olisi mutkatonta 
kuin OP-mobiilissa.
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Killan puheenjohtajan
joulutervehdys

Terveiset marraskuun asevelvollisten kut-
sunnoista Liedosta. Ensimmäisenä kut-
suntapäivänä paikalla oli noin 60 oman 
ikäluokkansa edustajaa odottamassa pal-

velukseenastumismääräystä vuodelle 2022. Kaikille 
jaettiin ovella kasvomaskit, kutsuvieraat mukaan lu-
kien. Kutsuntatilaisuuden johtaja toivotti kaikki ter-
vetulleiksi. Hän kertoi huumeiden käytön estävän 
niin käyttäjän kuin kavereiden turvallisen palveluk-
sen. Hänen mukaansa ainakin ensi tammikuun ikä-
luokka jatkaa koronarajoituksilla, eli kaksi viikkoa 
kasarmilla, kaksi viikkoa maastossa ja kaksi viikkoa 
lomalla.
Koska sotaveteraanit ovat jo liian vanhoja pitämään 
kutsunnoissa veteraanin puheenvuoroja, niin puolus-
tusvoimat on teettänyt lyhyehkön dokumenttieloku-
van, jossa sotaveteraanit kertovat sota-ajastaan. He 
olivat silloin, kutsunnanalaisten ikäisinä, taistellen 
ratkaisemassa maamme itsenäisyyden kohtaloa. Kas-
vomaskeilla suojattu yleisö kuunteli dokumenttia to-
tisena ja hiljaa. 
Kunnanjohtaja kehotti kuntoilemaan ennen palveluk-
seen astumista ja toivoi nuorten miesten edustavan 
kunnialla omaa kuntaansa sekä miettivän puolustus-
voimien sotilas- tai siviilitehtävää mahdollisena tule-
vaisuuden työurana. 
Puolustusvoimat on hoitanut hienosti pandemian ai-
kanakin valmiuden ja koulutuksen. Vaikka varuskun-
nissa on ilmennyt muutamia tartuntoja, niin tehdyil-
lä varotoimenpiteillä joukko on koko ajan pysynyt 
iskussa. Puolustusvoimat nuorine asevelvollisineen 
on siis vastannut hyvin eteen tulleeseen poikkeusti-

laan. Kutsunnoissakin kaikki suojaustoiminta oli hy-
vin luontevaa. 
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön tekijät ovat ku-
luneena vuonna joutuneet toimimaan kaikkien rajoi-
tusten mukaan. Mahdollinen mainetappio olisi suu-
ri, mikäli tartuntoja tulisi näissä massatapahtumissa. 
Muun muassa killan Salon Alueosaston 60-vuotisjuh-
lat jouduttiin siirtämään vuodella eteenpäin.
Ensi vuonna palataan taas päiväjärjestykseen heti sen 
jälkeen, kun yhteiskunnan rajoitukset purkautuvat. 
Huovinrinteen kerhorakennukseen on avattu jo noin 
kolmasosa Porin prikaatin perinnetilasta, eli kiltalai-
sittain Porilaismuseosta. Kilta on avustanut prikaatia 
osallistumalla museon kehittämiseen. Museo on al-
kuun rajoitetusti avoinna suurelle yleisölle. Heikki 
Saarinen (heikki.saarinen@mil.fi) vastaa tiedustelui-
hinne. 
Yhteistyö Porin prikaatin kanssa on ollut hyvin miel-
lyttävää. Koko prikaatin johto on sekä tukenut että 
kannustanut meitä hienossa harrastuksessamme. 
Apulaiskomentaja eversti Riku Suikkanen haastaa 
kiltaa mukaan tukemaan paikallispuolustusharjoituk-
sia ja salolaiset ovat jo mukaan lupautuneet ensi ke-
väänä. Olemme tunteneet olevamme Porilaisia. 

Haluan kiittää yhdistyksen hallitusta ja alueosastojen 
aktiiveja kuluneesta poikkeuksellisesta vuodesta. 

Rauhallista Joulun Aikaa Teille Kaikille Kiltalaisille!

Markku Heinonen 
heinonen.markku10@gmail.com



Arvostettu kiltaveljemme ja 
isänmaan mies, reservin maju-
ri ja kauppaneuvos Arto Asko 

Aatos Arvonen on poissa. Hän oli syn-
tynyt 1. helmikuuta 1944 Loimaalla ja 
kuoli 29. syyskuuta 2020 Kauniaisissa.

Arton leikit pikkupoikana viitoittivat 
sitä rataa, joka johti hänet ajan oloon 
pitkälle liike-elämässä: jo leikki-ikäise-
nä hän johti kaveriporukassa kauppa-
leikkejä. Hän aloitti 16-vuotiaana kesä-
ajan liikeapulaisena rautakaupassa. 

Opiskelupolku alkoi Loimaan kaup-
pakoulusta jatkuen saman opinahjon 
kauppaopistossa. Tätä seurasivat ke-
sällä 1965 alkanut varusmiespalvelus 
Porin prikaatin PST-komppaniassa Tu-
russa, aliupseerikoulu Säkylässä ja re-
serviupseerikoulu Haminassa.

Arto edistyi niin hyvin upseerikoke-
laana, että hänelle tarjottiin ennen sivii-
liin pääsyä kesävänrikiksi jäämistä. Jo 
varhain Artolle valjennut kaupallinen 
työura vaati kuitenkin välitöntä jatkoa 
ja hän siirtyikin Jollakseen SOK-laisen 
osuuskauppaliikkeen opinahjoon. Siel-
tä valmistuttuaan hän jäi vielä vuosik-
si opettajaksi Jollakseen siirtyen sieltä 
SOK:n pääkonttoriin ja sieltä vuonna 
1975 Someron osuuskaupan toimitus-

Arto Arvonen in 
memoriam

johtajaksi ja sieltä edelleen Salon seu-
dun osuuskaupan toimitusjohtajaksi 
vuonna 1979.

Vuoteen 2004 kestänyt Arton joh-
tajuus Salon seudun osuuskaupassa 
kasvatti paljon niin osuuskunnan toi-
mialuetta kuin sen liikevaihtoa ja lii-
ketoiminnan monipuolisuutta. Arto oli 
omaksunut jo nuoruusvuosina sellaisen 
periaatteen, että jokainen on ensi kä-
dessä velvollinen kehittämään itseään 
ja vaatimaan itseltään eniten.  Niinpä 
hän kannustikin aina alaisiaan omalla 
esimerkillään. Arto arvosti kaikkea re-
hellistä työtä isänmaallisena toimena.

Artolle kertyi peräti 160 kertaushar-
joituspäivää. Hän toimi maanpuolus-
tuskurssin numero 137 isäntänä suo-
rittaen myöhemmin vielä jatkokurssin. 
Arto liittyi kiltaamme vuonna 1980 
ryhtyen toimimaan killassa aktiivisesti 
jäätyään eläkkeelle. Arto kuului killan 
hallitukseen vuosina 2003 -2009 toimi-
en lisäksi killan valtuuskunnassa vuo-
desta 2011 alkaen sekä johtaen sen pu-
heenjohtajuutta vuoteen 2018 saakka.  
Vuodesta 2000 vuoteen 2018 Arto toi-
mi MPKL:n säätiön asiamiehenä lisäten 
sen lahjoitusvarallisuutta poikkeuksel-
lisen merkittävästi. Hän oli Logistiik-

kaupseerit ry:n kunniajäsen.
Arto siunattiin 23. lokakuuta Salon 

Uskelan kirkossa. Hänet haudattiin 
Loimaan Mellilän kirkkomaahan. Kilta-
sisaret ja -veljet kunnioittavat ja muis-
televat kiitollisuudella Artoa.

KARI NUMMILA

KILLAN PALKITSEMISET SYKSYLLÄ 2020

Vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn hopeiset ansiomitali 
Markku Nummijoki, Kari Nummila
ja Seppo Yli-Nissilä.

MPKL:n hopeinen kiltaristi
Esko Keto ja Auli Pakula

MPKL:n pronssinen kiltaristi 
Reijo Salokannel ja Kari Toivonen  

Kilta-ansioristi karhun kera 
Risto Jaakkola, Simo Kolkkala, 
Jouko Rinne ja Matti Sillanpää 

Kilta-ansioristi 
Jorma Auramo, Timo Mänkäri 
ja Pekka Survo

Killan standaari 
Tapani Mikola, Markku Mäkinen, 
Teijo Reunanen, Ravo Sarmet 
ja Arto Savonen             

Porin prikaatin killan ansiolippu 
Jorma Korimäki           

Porin prikaatin historia 
Hannu Viitanen 

Olkin partio 
Ismo Laaksonen, Eero Nurminen 
ja Jarmo Niinistö             
           
Kiltaristi 
Nuutti Pirhonen, Aleksi Vidgren 
ja Abdel Bettahar 
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Vuodesta 2020 tuli varmasti vähän 
erilainen kuin moni ihminen oli 
odottanut. Koronavirus sekoitti 

maailmaa aika lailla, ja se muutti va-
rusmiespalvelustakin. Koronajuttuja 
pursuaa kyllä joka paikasta eikä niitä 
oikein jaksaisi enää katsella, mutta se 
vain on vaikuttanut kaikkeen niin pal-
jon. Onhan tällaisia pandemioita ollut 
tätä aikaisemminkin ja niistäkin on 
selvitty, joten kyllä tästäkin vielä sel-
vitään. Se vaatii vain kärsivällisyyttä. 
Kärsivällisyyttä vaatii tämä varusmies-
palveluskin, jota me tällä hetkellä suo-
ritamme. Varsinkin nämä usean viikon 
jaksot kiinni koettelevat kärsivällisyyt-
tä. 
Varusmiespalveluksen raskaimmat ajat 
sijoittuvat aina kasarmille lomilta pa-
luun ensimmäisille päiville, jolloin mie-
likuva neljästä edessä olevasta viikos-
ta erossa perheestä ja siviilikavereista 
painaa raskaasti mieltä. Juuri tällöin 
motivaatio on heikoimmillaan. Tuska 
helpottaa yleensä ensimmäisen viikon 
loppuun mennessä, ja alkaa jälleen lo-
mien lähestyessä, kun alkaa tuntimää-
rän laskeminen lomille pääsyn ja ny-

kyhetken välillä. Aika kulkee tällöin 
erittäin hitaasti.
Tämänkaltaisessa tilanteessa on hyvä 
nojautua vertaistukeen, jota on armei-
jassa varsin helposti saatavilla. Jokaisel-
la varusmiehellä on varmasti vaikeaa, 
vaikka ihmisiä niin sanotusti hajotta-
vat eri asiat ja erilaisissa mittasuhteis-
sa. Empatia on tästä huolimatta taattu. 
Varusmiespalvelusta on kulunut jo mel-
kein puoli vuotta, jona aikana on var-
masti ollut runsaasti mahdollisuuksia 
tutustua uusiin ihmisiin, ja puolen vuo-
den aikana on moni varmasti löytänyt 
kavereidensa joukosta ne, joille voi tar-
peen tullen purkaa murheitaan. 
Poikkeusolot painottavat näin varus-
miespalveluksessa taistelutovereihin 
tukeutumista aivan eri tavalla kuin 
menneinä vuosina. Neljän tai jopa kuu-
den viikon kiinniolot pakottavat varus-
miehet sosialisoitumaan komppanian 
muiden varusmiesten kanssa tavalla, 
joka tuskin on toteutunut viikonloppu-
vapaiden aikana. Nyt ei pääsekään joka 
viikonloppu karkuun niitä kasvoja, joi-
ta kasarmilla on pakko katsella päiväs-
tä toiseen, vaan yhdessäolon määrä on 

niin runsasta, että kärsivällisyys, hy-
väksyväisyys ja sosiaalisuus painottu-
vat erittäin vahvasti. Yhteistyö ja vas-
tuu henkisestä jaksamisesta ovat täten 
jakautuneet kaikkien varusmiesten 
kesken. Pitää pyrkiä riidattomuuteen 
ja sovinnollisuuteen, ettei pitkän ginek-
sen raskas taakka tule enää yhtään ras-
kaammaksi.
Joulukin on tulossa, mikä rauhoittaa ja 
ilahduttaa suuresti mieltä. Vähän valoa 
tämän kaiken pimeän keskelle. Aina 
ei tarvitse murehtia joka asiaa. Mekin 
voimme Vapahtajamme syntymän kun-
niaksi turvautua Jumalaan ja unohtaa 
hetkeksi maailman muut murheet ja 
vapautua synkimpien ajatusten kahleis-
ta. “Herran henki on minun ylläni, sillä 
hän on voidellut minut. Hän on lähettä-
nyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän 
sanoman, parantamaan ne, joiden mie-
li on murtunut, julistamaan vangituille 
vapautusta ja kahlituille kahleitten kir-
poamista” (Jes. 60:1)

Varusmiespapit 
Osku Eeronheimo ja 
Valtteri Virtanen

Tästä vuodesta...
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Hyvää joulua ja 
menestystä vuodelle 2021!
Toivoo Porin prikaati

Valmiutta alueellisesti, 
kansallisesti ja kansainvälisesti




