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Killan perustehtävä

Killan sääntöjen mukaan tarkoituksena on kas-
vattaa maanpuolustustahtoa, lisätä maanpuolus-
tustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta 
sekä lähentää toisiinsa Porin Prikaatin ja sen 
rekrytointialueen väestöä.
 
Kilta toimii jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä, 
vaalii historiallisia perinteitä ja yhteisiä muistoja. 
Kilta pyrkii edistämään Porin Prikaatissa palvelevi-
en varusmiesten viihtyvyyttä. 
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pOrin rYKMentin - pOrin priKaatin Kilta 2008         
 
Killan 50. toimintavuosi on ollut tapahtumiltaan vilkas. Päävastuun toiminnasta kantoivat kiltamme alueosas-
tot, joissa aikaisempien vuosien tapaan on tehty kiltatyötä monin eri tavoin. Alueosastojen yhteys hallituk-
seen tulee olla saumattomasti toimiva, jolloin tarpeet ja mahdollisuudet ovat helposti todettavissa.

Voin ilolla todeta kuinka toimintasuunnitelman keskeisimmät tavoitealueet heijastuvat myös alueosasto-
jen toiminnassa. Siellä näkyy perinteen vaaliminen ja yhteistyö muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa. 
Luodaan jäsenistölle mahdollisuuksia osallistua tutustumisretkiin ja sitä kautta saada uutta tietoa erilaisten 
yritysten ja yhteisöjen toiminnasta ja palveluista. Maanpuolustustahdon ja myös -taidon ylläpitämiseen 
voidaan katsoa liittyvän jäsenistölle tarjolla olleet mahdollisuudet osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen kursseille. Toivon innostuneen ja uusia toimintamuotoja hakevan toiminnan alueosastoissa jatkuvan 
ja kehittyvän edelleen. Kiltatoimintaa alueosastoissa tehdään nimenomaan jäsenistön toimesta ja jäsenistön 
hyväksi, mutta myös jäsenistön ehdoilla.

Noin kaksi vuotta vireillä ollut lippuprojekti on tuottanut tulosta niin että kolmelle alueosastolle on jo saatu 
hankittua oma lippu ja ainakin yksi lippu on vielä suunnitteluasteella. Nyt jo kokemus on osittanut hankkeen 
tärkeäksi ja kauaskantoiseksi. Lippujen käyttäminen paikkakunnilla erilaisten tilaisuuksien juhlistamisessa 
on tuonut killalle myös lisää tunnettuutta ja arvostusta. Lipun olemassaolo tietysti myös velvoittaa alueosas-
tojen toimijoita valppaasti osallistumaan ja huolehtimaan oman lipun käytöstä. 

Perinteen vaalimiseen liittyvä hanke, Ruissalossa sijaitsevan Porilaismetsikön kunnostus on meneillään. 
Metsikkö on Kiltamme toimesta istutettu, Porilaisten Turussa palvelun muistoksi, Honkapirtin läheisyyteen 
27.5.1970. Turun kaupungin puisto-osaston toimesta siellä on jo tehty suojapuuston poistoa ja täydennysis-
tutusten olosuhteiden parantamista. Lähitulevaisuudessa toteutetaan kiltamme toimesta tammien täyden-
nysistutus.

Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet uusia jäseniä 62 henkilöä, mutta se ei riitä kattamaan jäsenyy-
destä syystä tai toisesta luopuneiden ja maksamattomina poistettavien jäsenten määrää. Toteutettu jäsen-
maksun korotus saattoi vaikuttaa jonkin verran jäsenmenetykseen, mutta päätös oli siitä huolimatta oikea ja 
merkittävä alueosastojen toiminnan edistämisessä.

Kiitän Killan Valtuuskunnan puheenjohtajaa, valtuuskunnan ja hallituksen jäseniä, sihteeriä ja kaikkia alue-
osastojen toimijoita hyvästä yhteistyöstä. Haluan osoittaa kiitokseni Porin Prikaatin komentajalle, eversti 
Eero Pyötsiälle, sekä koko Porin Prikaatin henkilökunnalle ystävällisestä ja kannustavasta suhtautumisesta.  
Kiitokset varuskuntakerhojen emännille ja Säkylän Sotilaskotiyhdistykselle, sekä Porilainen-lehden toimitus-
kunnalle hyvästä yhteistyöstä. 

Loimaalla 9. maaliskuuta 2009

Jorma Koivisto
Puheenjohtaja 2008
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Omais- Infoja pidettiin 2.1 sekä 1.7 Loimaalla ja 
3.1 sekä 30.6 Salossa

Loimaan alueosaston lippu naulattiin ja siunattiin 
käyttöönsä 29.3.2008 Loimaan Veteraanituvalla.

Kiltamme vuosikokous pidettiin Huovinrinteellä 
17.5.2008 

Kuru juhlassa 20.7.2008 kiltaa edustivat Risto 
Palo ja Kari Nummila.  Palo ja Porin Prikaatin 
edustaja laskivat yhdessä seppeleen vänrikki Karl 
Gustav Polvianderin haudalle.

tapahtui vuOnna 2008

Porin Prikaatin valatilaisuuksiin ja kotiuttamis-
juhliin on osallistuttu. Killan edustajat ovat olleet 
mukana komentajan vaihtojuhlassa 30.6.2008. 
Kilta järjesti myös kahvitilaisuuden Esikuntapääl-
likkönä toimineelle eversti Sakari Wallinmaalle 
hänen siirtyessään uusiin tehtäviin.

Pääkaupunkiseudun alueosaston toiminnan elvyt-
tämiseen tähtäävä kokous pidettiin 22.10.2008.  
Kokouksessa oli kymmenkunta jäsentämme Hel-
singin alueelta.

Vääpelikerhon lipun naulaus ja siunaustilaisuus oli 
13.11.2008 Sallila Energia Oy:n tiloissa.

Arto Arvonen on vetänyt Salossa suosittuja varusmiesinfoja.
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lOiMaan alueOsastO

- Järjestettiin yhdessä MPK ry kanssa tulevien 
varusmiesten omaisille info-tilaisuus
 Veteraanituvalla  2.1.2008 ja 1.7.2008

- Alueosaston lipun naulaus- ja siunaustilaisuus 
Loimaan Veteraanituvalla 29.3.2008

- Osallistuttiin Loimaan Messuille 18.-19.3.2008. 
Messuilla jaettiin Porilainen lehteä ja kerrottiin 
Killan toiminnasta. Kiltaa liittyi messuilla yh-
deksän uutta jäsentä. Lisäksi kiltalaisia osallistui 
messujen järjestyksenvalvontaan.

- Alueosaston vuosikokous pidettiin 24.4.2008 
Priimus Group Oy tiloissa. Paikalla oli 25 jäsentä.
Jorma Rinne esitteli Priimus Group Oy:n toimin-
taa ja tehtiin myös tehdaskierros. 

- Vuosikokouksessa Kilta palkitsi 11.-12.10.2007 
järjestettyjen palvelusammuntojen parhaat 
ampujat.

- Osallistuttiin pääkillan vuosikokoukseen ja 
vuosijuhlaan Säkylän Huovinrinteellä

- V-S:n Kiltapiirin ampumapäivä Gyltössä 
24.5.08, 16 henkilöä

- Osallistuttiin OKRA näyttelyyn 4.-6.7.2008.

- Rynnäkkökivääriammunnat Porin Prikaatissa 
28.8.2008,  mukana oli 21 ampujaa

- V-S Kiltapiirin ampuma- ja maastopäivä Säky-
lässä 31.8.2008, mukana oli 24 henkilöä 

- Loimaan Harrastemessuilla 5.-6.9.2008  saatiin  
5 uutta jäsentä

- Loimaan alueosaston pitkäaikainen puheen-
johtaja Risto Palo kuoli 14.9.2008. Palo toimi 
puheenjohtajana 29.4.1999 -14.9.2008. Kiltalai-
sia osallistui Palon siunaus- ja muistotilaisuuteen 
27.9.2008 Kanta-Loimaan kirkossa ja seurakun-
tatalolla. 

- Johtokunta valitsi kokouksessaan 7.10.2008 
Seppo Yli-Nissilän Loimaan alueosaston puheen-
johtajaksi ja myös edustamaan Loimaan alue-
osastoa pääkillan kokouksissa.

- Toiminnasta on tiedotettu Loimaan Lehden 
seuratoiminta palstalla sekä Auranmaan viikko-
lehden  muistilistalla.

- Johtokunnan kokoontui vuoden aikana 5  ker-
taa:

17.01.2008 Ankkuripaikassa (läsnä 5 jäsentä)
17.03.2008 Seppo Yli-Nissilän luona (läsnä 5  
  jäsentä)
11.06.2008 Ankkuripaikka (läsnä 5 jäsentä)
07.10.2008 Ankkuripaikka (läsnä 5 jäsentä)
08.12.2008 Ankkuripaikka (läsnä 3 jäsentä)

- Johtokunnan kokoonpano 2008:
Puheenjohtaja: Palo Risto  
(29.4.1999-14.9.2008) 
Muut jäsenet: Jaanu Kimmo, Kettunen Erkki, 
Kolkkala Simo, Putkonen Samuli, Nepponen Juha, 
Ristolainen Matti, Yli-Nissilä Seppo (puheenjoh-
taja 7.10.2008 alkaen), Mustajärvi Petri (sihteeri 
ja rahastonhoitaja) 

Eversti Sakari Wallinmaa löi Salon alueosaston 
lippuun Porin Prikaatin naulan.
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lOiMaan seutuKunnan vääpeliKerhO

Tämän 13.vuoden toimintamme keskittyi oman 
osaston kiltalipun hankintaan ja juhlatilaisuu-
teen.

Oman lipun hankinta oli itänyt ajatuksissa aina 
siitä asti kun kilta teki päätöksen avustaa jokais-
ta osastoaan lipun hankinnassa 400 eurolla. Oli 
monta keskustelua lipun tarpeellisuudesta ja sen 
rahoituksesta.

Kaikki tiedämme millä toimintavaroilla olemme 
toimineet ko. vuodet. Näin ollen alkuvuoden pa-
lavereissamme päädyimme lopputulokseen, että 
lipun rahoittavat jäsenet, sekä heidän hankki-
mansa tukiyritykset.

Noudatitte kirjaimellisesti suunnitelmaamme 
jolloin 20 euron suorituksia tuli  runsaasti, sekä 
lisäksi naulaukseen osallistuneet suorittivat vielä 
edellisen lisäksi 50 euron maksun, yrittäjäin tuen 
ollessa 100 euroa.

Rahallista tilannetta auttoi Killan kevään koko-
uksessa tehty päätös tukea alueosastoja, joissa 
killan toimintakin tapahtuu 3 eurolla/jäsen, 
jolloin killan jäsenmaksua jouduttiin nostamaan.

Lipun naulaus- ja siunaustilaisuus pidettiin 
torstaina 13.11.2008 Alastarolla. Tilaisuuden 
isäntänä toimi Sallila Energia Oy. Kiitos Sallila 
Energialle tilojen luovuttamisesta käyttöömme ja 
illan tarjoiluista. Tilojen vuoksi osallistumismäärä 
rajoittui jäseniin ja yrityksiin jotka olivat suorit-
taneet edellä mainitun naulausmaksun.

Osastomme oma lippu on järjestyksessä kolmas, 
Salon ja Loimaan alueosastojen hankkiessa lipun 
jo aiemmin (Salo vuoden 2007 syksyllä ja Loi-
maa vuoden 2008 keväällä). Killan nettisivuilla 
tapahtumasta kerrotaan sanoin ja kuvin, samoin 
Porilaislehdessä.

Kuten Killan puheenjohtaja Jorma Koivisto lipun 
siunaustilaisuuden tervetuliaissanoissaan mai-
nitsi: ”Lipun käyttötarpeen ollessa osastoilla 
samanaikaista, nyt osastojen omat liput poista-
vat tämän ongelman”.

Lähes 1.500 euron hankinta sujui erittäin hyvin, 
vaikka nyt on tili nollilla. 

Jäsenluettelon 25.10.-08 mukaan meitä jäseniä 
on 58, joista 10 ei ole pääkillan jäseniä.
                           
ensivuoden asioita

Tammikuulla viikolla 4 on vuoden 2009 jär-
jestäytymiskokous, jossa valitaan vastuulliset 
toimijat:
- puheenjohtaja
- sihteeri
- lippuvastaava 
- sekä tarpeellinen joukko tarvittavia toimijoita

Loimaan Seutukunnan Vääpelikerho
Kalevi Suvila

Porin Prikaatin komentaja, Eversti Eero 
Pyötsiä naulaamassa Vääpelikerhon lippua. 
Tilaisuuden juontanut Simo Kolkkala avus-
taa.
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pOrin alueOsastO

Yleistä  
Kulunut vuosi 2008 oli tavanomainen, ja kului 
kilta- ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön
merkeissä.

JOhtOKunta
Osaston johtokuntaan kuluneen vuoden aikana 
ovat kuuluneet seuraavat osaston jäsenet
Esko Keiholehti puheenjohtaja, Heikki Hankimaa 
sihteeri, Pentti Auravalta rahastonhoitaja,
hallituksen muina jäseninä ovat toimineet Olavi 
Penttilä, Altti Lehtola, Harri Kesti ja
Juha Niinikoski.

varsinainen tOiMinta
Osaston vuosikokous pidettiin 27.03.2008, muita 
virallisia kokouksia ei pidetty. Hallitus
kokoontui tarvittaessa eri maanpuolustustilai-
suuksien järjestelyjä ja osallistumisia varten.

Osastomme jäsenet ovat osallistuneet Porin ja 
kukin oman kotikuntansa sankarihaudoilla
järjestettäviin muistotilaisuuksiin mm. Jouluaa-
ton kunniavartioon, Itsenäisyyspäivän, kaatu-
neiden muistopäivän ja Talvisodan päättymisen 
muistopäivän 13.3.2008 seppeleen lasku ja 
muistohartauteen Keski-Porin kirkossa.

Osastomme jäseniä osallistui runsaasti pääkillan 
vuosikokoukseen Säkylän varuskunnassa osal-
listuen seppeleen laskuun, sekä kokouksen ja 
pääjuhlan jälkeen kerholla nautitulle maittavalle 
päivälliselle.       
             
Osastomme hallituksesta ovat pääkillan halli-
tukseen kuulunut toimintavuoden 2008 Juha 
Niinikoski ja Harri Kesti.

Osastomme jäsenet Esko Keiholehti, Heikki Han-
kimaa, Pentti Auravalta ja Timo Kesti laskivat 
kukat Porin Prikaatin edustajan yliluutnantti Jou-
ni Mäentauksen kanssa Rumpalipoika patsaalle 
28.4.2008 Porissa, jolloin tuli kuluneeksi Porin 
Rykmenttiä Suomen sodassa johtaneen Yrjö 
Kaarle von Döbelnin syntymästä 250 vuotta.
Parhaillaan osastollamme on meneillään osas-
ton oman kantolipun hankinta sen rahoituksen 
järjestäminen.

YhteistOiMintaa

Osastomme on toiminut kiitettävällä tavalla 
yhteistyössä muiden maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa.

Osastomme puheenjohtaja on toiminut ja toimii 
edelleen Satakunnan Kiltapiirin puheenjohtajana
sekä Maanpuolustus Kiltojen Liiton valtuuston 
jäsenenä, joten katsomme että alueosastom-
me suhteet ylöspäin ovat kunnossa. Pääkillasta 
olemme myös aina saaneet apua kun olemme 
sitä tarvinneet.

Porin alueosaston puheenjohtaja osallistui 
pääkillan edustajana Suomen Sodan historiik-
ki tilaisuuteen ja näyttelyn avajaisiin 5.7.2008 
Ruovedellä.

Kiltaveljiä alueosastostamme osallistui myös 
Maanpuolustuskiltojen Liiton valtuuston kokouk-
sen ja alueellisen Maanpuolustusjuhlan järjeste-
lyihin sekä yleisönä myös alueelliseen maanpuo-
lustusjuhlaan sunnuntaina 23.11.2008.

Porin alueosaston hallitus ja jäsenet ovat pää-
killan hallitukselle erittäin kiitollisia uudesta 
jäsenmaksujärjestelystä jonka johdosta killan 
alueosastoille palautuu sopiva summa jäsenmak-
susta, joka helpottaa alueosastojen taloudellista 
puolta sekä etenkin tiedottamista jäsenistölle.

Juha Niinikoski (vas) kuuluu pääkillan halli-
tukseen ja hän johtaa nyt Porin alueosastoa. 
Harri W. Kesti kuuluu myös pääkillan ja 
Porin alueosaston hallituksiin.



PORIN RYKMENTIN - PORIN PRIKAATIN KILTA   20088

salOn seudun alueOsastO

Salon seudun alueosaston vuosikokous pidettiin 
13.2.2008 Someron Säästöpankin Salon kontto-
rissa.  Kiltaveljiä oli paikalla kaksikymmentäyksi.
Illan isäntänä oli pankinjohtaja Mika Leikkonen 
ja emäntänä sijoitusneuvoja Tarja Fröberg.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Leino, 
sihteeriksi Martti Määttänen ja pöytäkirjantar-
kastajiksi Kari Vähäkylä ja Pekka Mustonen.

Salon seudun alueosaston puheenjohtajaksi 
valittiin Olavi Eräkunnas, varapuheenjohtajaksi 
Aimo Vähätalo, sihteeriksi Martti Määttänen ja 
Kalle Vuorenmaa sähköpostiyhteyshenkilöksi. 
Rahastonhoitajaksi valittiin Jarmo Niinistö.

Hallituksen jäsenten valinta: Erovuorossa olivat 
Tarmo Ahti, Olavi Pilpola ja Kalle Vuorenmaa.
Tarmo Ahdin tilalle valittiin Ismo Laaksonen. Ola-
vi Pilpola ja Kalle Vuorenmaa valittiin uudelleen. 
Muut hallituksen jäsenet: Kauko Laakkio, Taisto 
Tielinen ja Reino Toivonen. 

Tilintarkastajiksi valittiin Olavi Kurkela ja Pauno 
Uusitalo, varalle Jorma Auramo ja  Simo Knaapi
Salon seudun alueosaston yhdysmiehinä Salossa 
ja lähikunnissa jatkavat seuraavat: Taisto 
Tielinen Muurla, Reino Toivonen Salo, Kalle Vuo-
renmaa Halikko ja Jorma Korimäki  Marttila.

Hallitus on kokoontunut: 10.1.2008 Salossa 
kahvila Kultaisessa Tuoksussa, 13.2.2008 vuosi-
kokouksen jälkeen ja Halikon Prisman kahvilassa 
11.10.2008.

Tanssitoimikunta (Eräkunnas, Kurkela, Määttä-
nen, Uusitalo)   kokoontui Marttilassa Kuokan 
Kellarissa  9.6.2008
 
Osaston retkiä ja toimintaa vuonna 2008

•	 Valmennustilaisuus	varusmiespalveluksen	
aloittavien omaisille Salon Lukiossa   3.1.2008. 
Tilaisuudessa oli osanottajia 130. Tilaisuuden 
järjestivät  Porin Prikaatin Killan Salon seudun 
alueosasto, Porin Rykmentin - Porin Prikaatin 
kilta ry ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry.
•	 Salon	Seudun	Sotahistoriallisen	Seuran	ry:n	
kokous 17.1.2008 Veteraanipajalla Salossa. Pai-

kalle oli kutsuttu Eräkunnas ja Määttänen.
•	 Osallistuminen	Pääkillan	vuosikokoukseen	
Säkylässä 17.5.2008.  
•	 Valtuuskunnan	kokouksessa	Huovinrinteellä	
Salon seudun alueosastoa edustivat Olavi Erä-
kunnas ja Martti Määttänen.
•	 Pääkillan	hallituksessa	Salon	seudun	alueosas-
toa edustaa kauppaneuvos Arto Arvonen.
•	 5.2.2008	Aluejohtaja	Kari	Niinistön	lähtiäis-
kahvitilaisuus Salon Agrimarketissa. Osaston 
puheenjohtaja ja sihteeri luovuttivat Kiltakilven.
•	 14.2.2008.	Salon	Lukiossa	pidetyn	esitelmäti-
laisuuden aiheena oli ”Puolustusvoimat tänään” 
Luennoitsijana Markku Kuusela. Tilaisuuden 
järjesti Salon Seudun Reserviupseerit ry.    
•	 28.2.2008.	Esitelmätilaisuus	Salon	Lukiossa	
aiheena ”Hyvät tavat”. Luennoitsijana oli komen-
tajakapteeni Mikael Miikkola. Tilaisuuden järjesti 
Salon Seudun Reserviupseerit ry.    
•	 12.3.2008	Salon	Seudun	Reserviupseerit	ry:n	
järjestämä luentotilaisuus ”Lippu ja Kunniamer-
kit”. Luennoitsijoina oli arkkitehti Lauri Holmen 
ja Risto Lietepohja.    
•	 27.3.2008	Salon	Seudun	Reserviupseerit	ry:n	
järjestämä luento Salon Lukiossa aiheena: jalka-
väen aseet. Luennoitsijana ev.ltn. Joni Lindeman.
•	 28.3.2008	Salon	Sinisessä	Talossa	”asemies-
ilta”. Osasto luennolla.
•	 17.4.2008	A.F.Airo	”taipumaton	kenraali”	-	lu-
ento Salon lukiossa. luennoitsija dosentti Martti 
Turtola. Tilaisuuden järjestivät Salon Seudun 
Reserviupseerit ry.    
•	 26.4.2008	Perniön	Kankkonummella	rykment-
tikiven paljastus. Muistokivi omistettu salon-
seutulaisille sotaveteraaneille, jotka palvelivat 
rykmenteissä JR 34 ja KTR 8. Tilaisuudessa olivat 
mukana Eräkunnas ja Määttänen.
•	 18.5.2008.		Lippuvartio	kaatuneiden	muis-
topäivänä Salo-Uskelan kirkon sankarivainajien 
muistomerkillä. Lippuvartiossa olivat Eräkunnas, 
Toivonen ja Määttänen. 
•	 24.6.2008.		Valmennustilaisuus	varusmies-
palveluksen aloittavien omaisille Salon Lukios-
sa. Tilaisuudessa osanottajia 100. Tilaisuuden 
järjestivät Porin Prikaatin Killan Salon seudun 
alueosasto, Porin Rykmentin-Porin Prikaatin kilta 
ry ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys ry.
•	 12.7.2008	Aluosaston	järjestämät	tanssit	Lau-
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rilan Lavalla.
•	 2.10.2008	Esitelmätilaisuus	aiheena.	”tapaus	
Georgia” Luennoitsijana lippueamiraali Georgij 
Alafuzoff . Tilaisuuden järjesti Salon Seudun 
Reserviupseerit ry Salon kaupan ja terveyden 
ammattiopistossa.    
•	 4.10.2008.	Suomen	Sota	1808-1809	esitelmä-
tilaisuus Muurlan Opistolla. Eräkunnas oli muka-
na kuuntelemassa.
•	 5.11.2008.		Tutustuminen	Wipro	(ent.Nummi-
kippi ) konepajalle Perniöön. Yhteisretki Auto-
joukkojen killan kanssa. Puheenjohtaja luovutti 
Pääkillan 40-vuotishistoriikin Wipro yhtiölle.
•	 27.11.2008.	Luento	Salon	Lukiossa	aiheena	
jatkosodan hyökkäysvaiheet vuonna 1941. Luen-
noitsijana oli eversti evp. Sampo Ahto. Tilaisuu-
den järjesti Salon Seudun Reserviupseerit ry.    
•	 29.11.2008.	Kalle	Vuorenmaa	40	vuotta.	
Onnittelukäynnillä Martti Määttänen ja Olavi 
Pilpola. Luovutettiin Kiltakilpi.
•	 6.12.2008	Lippuvartio	itsenäisyyspäivänä	
Salo-Uskelan kirkon sankarivainajien muistomer-

killä. Lippuvartiossa olivat Eräkunnas, Toivonen 
ja Vuorenmaa.
•	 10.12.2008.	Jouluruokailu	Muurlan	opistolla.	
Ruokailemassa 24 kiltaveljeä.
•	 10.12.2008.	Leo	Leinolle		luovutettiin	Pääkillan	
40-vuotishistoriikki.
•	 15.12.2008.	Pekka	Mustonen,	Jarmo	Laulunen	
ja Keijo Suomi. Luovutettiin Pääkillan 40-vuotis-
historiikki.
•	 27.12.2008.	Perustajajäsen	Sakari	Sipilän	
siunaustilaisuus Helisnummen siunauskappelis-
sa. Killan alueosastoa edustivat ja kukkalaitteen 
laskivat Olavi Eräkunnas ja Martti Määttänen.  
•	 Vuoden	aikana	osastoon	liittyivät	Antti	Lehto-
nen, Ossi Maljanen, Erkki Nurmi, Lasse Saarinen, 
Veijo Salminen ja Unto Rauhala. 
  

Killan lippu saapuu vuoden 2008 vuosikokouksen yhteydessä seppeleenlaskuun Porilaispatsaalle.
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helsingin alueOsastO

Killan Helsingin alueosasto on viime aikoina ollut 
horrostilassa. Joitain virityksiä kokoontumisten 
suhteen on toki ollut.

Pääkaupunkiseudun haaste on siinä, että vaikka 
alueella asuu lukuisia porilaisjoukko-osastossa 
palvelleita henkilöitä, "porilaisuudeen" identi-
teetti saattaa olla ohuempi kuin joukko-osastoa 
lähempänä asuvien ihmisten keskuudessa. 
Toinen haaste on siinä, että maanpuolustuksesta 
kiinnostuneille ihmisille on pääkaupunkiseudulla 
todella paljon vaihtoehtoista toimintaa tarjolla.

Näistä haasteista huolimatta toimintaa on siis 
yritetty viritellä ja esimerkiksi 22.10.2008 noin 
kymmenkunta kiltaveljeä kokoontui kiltaveli 
Hannu Viitasen johdolla KORN/FERRYN tiloissa. 
Tilaisuudessa alusti Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen koulutuspäällikkö Antti Nieminen.
Tilaisuudesta kirjoitti Kari Nummila Porilaiseen. 

Killan 50-vuotisjuhlia silmällä pitäen 22.10.2008 
järjestetyssä tilaisuudessa kiltaveli Markus Kin-
kulle annettiin tehtäväksi järjestää vuoden 2009 
alkupuolella tilaisuus, johon pyrittäisiin saamaan 
korkeatasoinen alustaja ja kiltatoiminnasta kiin-
nostunutta yleisöä.

Valmistelujen myötä tilaisuuden pitopaikaksi 
varmistui maanpuolustusjärjestöjen tilat Döbel-
ninkadulla. Puhujaksi lupautui puolustusvalio-
kunnan varapuheenjohtaja, prikaatikenraali ja 
kiltaveli Olli Nepponen. Tilaisuus päätettiin pitää 
4.3.2009 ja tätä kirjoitettaessa voi todeta, että 
tilaisuus oli sekä alustuksen että osallistujamää-
rän suhteen menestys. Tilaisuuteen osallistui 22 
henkilöä. Alueosaston tulevaisuuden kannalta on 
mielenkiintoista se, että noista 22 osallistujasta 
selvä vähemmistö oli Killan jäseniä, ja ei-jäseninä 
paikalla olleista vain kolme ilmoitti kiinnos-
tuksensa Killan jäsenyyteen. Joka tapauksessa 
vuoden 2008 puolella tehty päätös Killan 50-
vuotisjuhlan merkeissä järjestettävästä tilaisuu-
desta toteutui.

Jatkoa ajatellen tarkoituksena on tavalla tai 
toisella pitää porilaislippua korkealla myös pää-
kaupunkiseudulla. Selvää on, että markkinointia 
tilaisuuksien onnistumisen suhteen on kehitet-
tävä, koska olemassa oleva jäsenistö ei helpolla 
lähde liikkeelle. Tosin poikkeuksiakin on, kuten 
esimerkiksi Gunnar Laatio, joka on aktiivisesti 
ollut mukana. Killan alueosaston puheenjohtaja 
on Harri Ruotsalainen. 

Valtuuskunnan puheenjohtaja Simo Palokangas, killan puheenjohtaja Jorma Koivisto ja eversti Sakari 
Vallinmaa laskivat killan seppeleen Porilaispatsaalle vuoden 2008 vuosikokouksen yhteydessä..
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turun alueOsastO

Yleistä
Killan sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituk-
sena on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä 
maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuo-
lustusharrastusta sekä lähentää toisiinsa Porin 
Prikaatin ja sen täydennysalueen väestöä. Kilta 
toimii keskeisenä yhdyssiteenä, vaalii historialli-
sia perinteitä ja yhteisiä muistoja.

Toimintavuotena 2008 Porin Rykmentin - Porin 
Prikaatin Killan Turun seudun Paikallisosaston 
toiminta on jatkunut edellisvuoden tapaan lä-
hestulkoon hiljaiselona. Toiminnan perustan ovat 
luoneet monet Turun ja lähiympäristön Maan-
puolustustapahtumat, joihin Killan jäsenet ovat 
osallistuneet.  Osaston oman, vain jäsenkunnalle 
tarkoitetun toiminnan pyörittäminen on ollut 
käytännössä katsoen 0-tasolla.

Paikallisosasto tekee kunniaa vuoden aikana 
poisnukkuneiden Kiltasisarten ja -veljien muis-
tolle.

hallintO
Paikallisosaston puheenjohtajan on ollut Osmo 
Suominen. Johtokuntaan ovat puheenjohtajan 
lisäksi kuuluneet jäseninä Kauko Haahti, Mauno 
Harju, Sirkka Lähteenmäki, Usko Markkola, Mikko
Saarinen, Oiva Suutari ja Alpo Teininen.

Paikallisosaston kunniapuheenjohtaja on Heimo 
Lehmus.

Johtokunnan päätöksellä on sihteeri rahaston-
hoitajan tehtäviä hoitanut puheenjohtaja ja 
lipunkantajana on toiminut Mikko Saarinen.

KOKOUKSET
Paikallisosasto ei ole vuoden aikana pitänyt 
kokouksia.

MATKAT JA RETKET
Osallistuttu Killan vuosikokouspäivän viettoon 
Säkylän Huovinrinteellä 17.05.2008.

Turun entisellä kasarmialueella on yhä muutamia rakennuksia Turun Yliopiston käytössä. Osmo 
Suomisen ja Mauno Harjun takana näkyy kaunis esikuntarakennus. 
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OsallistuMiset Muiden MaanpuOlus-
tusJärJestÖJen tilaisuuKsiin

26.01.2008 MPKL:n Turvallisuuspoliittinen 
seminaari Santahaminassa

28.01.2008 Marsalkka Mannerheimin kuo-
linpäivän muistotilaisuus Turun 
Sankariristillä

13.03.2008 Talvisodan päättymispäivän sep-
peleenlaskutilaisuus Itsenäisyyden 
kivellä

26.03.2008 Kiltapiirin kevätkokous ja esitelmä-
tilaisuus Turussa

26.04.2008 Kenraalintie-marssi Kakskerrassa
24.05.2008 Kiltapiirin ammunnat Gyltössä
31.08.2008   Kiltapiirin ulkoilupäivä Säkylässä
03.11.2008   Kiltapiirin syyskokous ja esitelmäti-

laisuus Turussa
06.12.2008   Itsenäisyyspäivän seppeleenlaskuti-

laisuus Itsenäisyyden kivellä
06.12.2008 Puolustusvoimien valtakunnallinen 

paraati Turussa 

perinneasiat
On asetettu kynttilät jouluaattona Eversti 
Polttilan ja Everstiluutnantti Kuirin, sekä vuoden 
aikana poisnukkuneiden Kiltasisarten ja -veljien 
haudoille.

Jouluaattona on osallistuttu kunniavartioihin 
Turun Sankariristillä ja Unikankareella.
 
edustuKset
Pääkillan johtokuntaan ovat jäseninä kuuluneet 
Osmo Suominen ja Raimo Salo.

tiedOtus
Tilaisuuksista on tiedotettu jäsenistölle Turun 
Sanomien ”Killat” – palstalla.

päätäntä
Johtokunta on päättänyt, että vuonna 2009 
Alueosaston järjestää ainakin yhden tilaisuuden 
Turussa. Tarkoituksena on elvyttää oma toiminta, 
ja hankkia samalla myös varoja, sillä ajatuksissa 
on osaston oman lipun aikaansaaminen.

Vuoden 2008 vuosikokousväkeä vuosijuhlassa Prikaatin elokuvaluokassa.
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Tietoiskut varusmiespalveluksen aloittavien 
vanhemmille
Loimaan ja Salon alueosastot ovat toteuttaneet 
vuosittain kaksi eri tilaisuutta kummallakin 
paikkakunnalla.  Osallistujilta saadun palautteen 
perusteella tiedotustilaisuus on koettu erityisen 
hyödylliseksi. 

Alueosastojen aktivointi ja toiminnan tuke-
minen
Alueosastojen toimintaa on tuettu viime vuosi-
kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti jäsen-
maksuosuuden palautuksilla. Saadun palautteen 
perusteella päätös on koettu oikeaksi. Pääkau-
punkiseudulla on edistytty aktiivisten toimijoiden 
Markus Kinkun, Hannu Viitasen ja Harri Ruotsa-
laisen ansiosta.
Alueosastojen toimintakertomukset on saatu 
osaksi tätä kertomusta.

Porilaismetsikön kunnostus
Suunnitelmat Ruissalossa olevan metsikön kun-
nostamiseksi etenevät ja hanke toteutuu uudis-
istutusten osalta kesällä 2009.

Killan 50 v juhlavuoden valmistelu
Killan 50 v juhlavuoden 2009 järjestelyjä varten 
valittu toimikuntaa muutettiin niin että siihen 
kuuluvat Osmo Suominen, Markku Ruisla, Juha 
Niinikoski, Kari Nummila ja Petri Fleminch.  Juh-
lan ja mm. historiikin täydennyksen toteutumi-
nen realisoituu 16.5.2009 pidettävän kokouksen 
yhteydessä.

Yhteistoiminnan laajentaminen alueosastojen 
ja muiden kiltojen kanssa.
Yhteistoiminta toteutuu parhaiten alueosastojen 
toiminnassa paikkakunnittain. Esimerkkejä on 
tässä kertomuksessa kuvatuissa alueosastojen 
toiminnassa.

Killan tOiMinnan arviOinti vuOsien 2008 - 2010 tOiMintasuunnitelMan 
MuKaan vuOden 2008 Osalta

Killan hallitus tutustui Ruissalossa porilaisten perinnemetsään kesällä 2008. Edessä oikealla 
selostaa alueen jatkotoimia killan varapuheenjohtaja Raimo Salo. 
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JäsenistÖ iKäJaKauMa    

KunniaJäsenet

Kunniapuheenjohtaja: 
 Mauno Harju

Kunniajäsenet: 
 Helge Hedman
 Timo Kesti
 Heimo Lehmus  kuollut 7.4.2009
 Toivo Lehmusvirta
 Vilho Tervasmäki
 Pentti Keiramo  kuollut 31.12.2008

JäsenistÖ 

 2008 2007     2006     2005    2004 2003    2002 2001 2000
Veteraanijäsenet 132          109 120 134 167 160      169  192   183
Ainais- ja kunniajäsenet  29 30  29 31       45         44        46 47         49 
Vuosijäsenet 914 932      963         878     908       879       809  749        621
Yhteensä 1076       1071    1086    1044   1120 1083    1024 988 853 
Jäsenistöstä naisia   29 30        28            29       32 30         30 29           25

 mies nainen   %
0-17 vuotiaat 1        0     0,10
18-29 vuotiaat 49        4           4,93  
30-39 vuotiaat 95        7    9,48 
40-49 vuotiaat 162        3   15,33
50-59 vuotiaat              186        4   17,66
60-63 vuotiaat 148        3   14,03
yli 64 vuotiaat 341        7   32,34
ei ikätietoa 65         1     6,13
yhteensä 1.047 29 100,00
kaikki yht. 1.076
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valtuusKunta

 
 vuorineuvos Simo Palokangas puheenjohtaja
 eversti Eero Pyötsiä  varapuheenjohtaja 1.7.2008 alkaen
 eversti Markku Aherto
 teollisuusneuvos Esko Eela
 maanviljelijä Olavi Eräkunnas
 ekonomi Pentti Eskola
 valtiotieteen maisteri Mauno Harju
 kansliapäällikkö Olli Juusela
 everstiluutnantti Vesa Keskinen
 pankinjohtaja Jukka Kianen
 majuri Pekka Kinkku
 talousneuvos Ilkka Koota
 yli-insinööri Gunnar Laatio
 varatuomari Arto Lampinen
 ylijohtaja Eero Lavonen
 everstiluutnantti Toivo Lehmusvirta
 toimitusjohtaja Erkki Lepistö
 poliisineuvos Jyrki Levón (kuollut 24.12.2008)
 kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen
 viestintäneuvos Tapani Mikola
 johtaja Esa Mäki
 poliisipäällikkö Heikki Mäki
 yksityisyrittäjä Martti Määttänen
 prikaatikenraali Olli Nepponen

 hallituksen puheenjohtaja Altti Niinikoski
 prikaatikenraali Markku Nikkilä  
 (varapuheenjohtaja 30.6.2008 asti)
 toimialapäällikkö Tuomo Peltola
 puolustusasiainneuvos Ilkka Puukka
 pankinjohtaja Jouko Rajala
 ekonomi Pertti Ratsula
 kenraalimajuri Olli Rekola
 maanviljelijä Esa Ruohola
 kenraalimajuri Arto Räty
 pankinjohtaja Arto Saarinen
 eversti Seppo Saikkonen
 kenraaliluutnantti Erkki Setälä
 johtaja Kalevi Suvila
 eversti Vilho Tervasmäki
 sosiaalineuvos Seppo Verronen
 toimitusjohtaja Hannu Viitanen

hallitus

 myyntipäällikkö Jorma Koivisto puheenjohtaja
 rakennusmestari Raimo Salo varapuheenjohtaja
 yli ltn Petri Fleminch sihteeri
 pankinjohtaja Eino Järvinen rahastonhoitaja
 yliluutnantti Kauko Anttila
 kauppaneuvos Arto Arvonen
 liikennepäällikkö Juha Niinikoski
 maanviljelijä Harri W. Kesti
 eversti Sakari Wallinmaa  30.8.2008 asti
 eversti Pekka Saariaho  1.9.2008 alkaen
 yliluutnantti Petri Eskola
 kauppias Markku Ruisla
 toiminnanjohtaja Osmo Suominen
 toimittaja Kari Nummila
 yrittäjä Risto Palo   Kuollut 14.9.2008 
 
 Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kymmenen kertaa
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alueOsastOt

 Turku Osmo Suominen puheenjohtaja
  Mikko Saarinen varapuheenjohtaja
   
 Loimaa Risto Palo puheenjohtaja 14.9.2008 asti
  Seppo Yli-Nissilä puheenjohtaja 15..9.2008 alkaen
  Petri Mustajärvi sihteeri

 Salo Olavi Eräkunnas puheenjohtaja
  Martti Määttänen sihteeri

 Pori Esko Keiholehti puheenjohtaja
  Heikki Hankimaa sihteeri
 
 Säkylä Pekka Kinkku puheenjohtaja

 Vääpelikerho Kalevi Suvila puheenjohtaja
  Matti Vainio sihteeri

tOiMihenKilÖitä

lipunkantajat

 pääkilta:
 Kauko anttila, heimo lehmus
 
 turun alueosasto:
 Mikko saarinen

tilintarkastajat
Jukka Kianen ja antti tuuppa, varalla tuomo Kankare ja Mikko Maunula.

Jäsenrekisteri
 tilistö Ky
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talOus

Vuonna 2008 on peritty seuraavat jäsenmaksut:

 jäsenmaksu   20,00 euroa
 kannatusjäsenmaksu  50,00 euroa
 ainaisjäsenmaksu 200,00 euroa

Killan varainhankinta muodostuu valtaosin jäsenmaksuista. Jonkin verran tuottoja saadaan myymällä 
erilaisia tarvikkeita.

Killan talous on vakaa, eikä sillä ole velkaa. 

palKitseMiset

Varusmiespalveluksen ansiokkaasti suorittaneita on palkittu kotiuttamisjuhlien yhteydessä. Valintaesi-
tyksen tekevät varusmiesten kouluttajat ja esimiehet.

Vuosikokouksessa on 17.5.2008 luovutettu seuraavat huomionosoitukset:

Killan standaari   Kapt. Jari Väisänen

Lisäksi kilta on muistanut onnitteluadressilla tai sähkeellä lukuisia merkkipäiviään viettäneitä henkilöitä
ja yhteisöjä.




