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Porin prikaati
- Reilu!

E

räs tärkeimmistä tehtävistäni
prikaatin apulaiskomentajana
on alueellisen varautumisen ja
valmiuden viranomaisyhteistyö.
Alueemme käsittäessä Länsi-Suomen
alueen ja viranomaiskentän ollessa
koko ajan muutostilassa on yhteistyötä
tehtävä jatkuvasti. Ympäristön muuttuessa onkin tärkeää hahmottaa mikä
on prikaatin ja puolustusvoimien rooli
tällä yhteistyön saralla. Itse katson asiaa niin, että prikaati on osa kansallisomaisuuttamme eli yhteistä kansanarmeijaa. Kansanarmeijan peruselementit
ovat kansallisen yhtenäisyyden tunne
ja tasa-arvo.
Kansallinen yhtenäisyys edellyttää yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Valitettavasti trendi on viime aikoina
ollut päinvastainen. Kansakuntamme
on jakautumassa pienempiin osiin eli
heimoutumassa. On totta, heimoutuminen on valinta siinä kuin eräs sen
muodoista eli syrjäytyminen. Heimoutuminen voi syntyä sarjasta päätöksiä,
joita voi olla ylioppilaskirjoitukset, ammattiin valmistava koulutus ja ura tai
sitten läksyjen tekemättä jättäminen,
koulun keskeyttäminen, työttömäksi
jääminen. Mikä on prikaatimme rooli
nuoren passiivisen kehityskulun estämisessä?
Porin prikaatin aluetoimistot järjestämissä kutsunnoissa tavoitetaan

koko kutsuntaikäinen miesluokka.
Kutsunnoissa hänen palveluskelpoisuutensa todetaan ja lisäksi selvitetään
nuoren yleinen elämäntilanne. Jos hänellä ei ole opiskelupaikkaa, työtä tai
muuten havaitaan syrjäytymisvaaraa,
hänet ohjataan reilun määrätietoisesti
kunnallisen neuvontapalvelun piiriin.
Tämä on usein se viimeinen kerta kun
syrjäytymisvaarassa olevan nuoren
elämän askelia voidaan ylipäätään
muuttaa. Valitettavan usein heitä ei
määrätä palvelukseen jonkun pätevän syyn perusteella, joten kutsunnat
jäävät usein myös ensimmäiseksi ja
viimeiseksi kosketukseksi Puolustusvoimiin. Toisaalta kutsunnoissa nuori
aina ohjataan auttavien, ymmärtävien
ja ammatintaitoisten ihmisen luo ja
elämässä eteenpäin - jos nuori haluaa.
Kuten englantilaiset sanovat: ”Voit pakottaa hevosen joen rantaan, mutta et
saa sitä juomaan”.
Tasa-arvo. Hyvin aikaa kestänyt
sanonta on, että varusmiestuvassa
suomalainen on tasa-arvoisimmillaan.
Tuolla asialla on tänään yhä enemmän
merkitystä. Usealle varusmiesajan
ensimmäiset päivät ovat ennen kokematonta koettelemusta. Ei omaa
aikaa. Outoja tapoja. Outoja ihmisiä.
Epävarmuutta tulevasta. Mutta yhteistä tuvalle on se, että kaikki tuntevat
samoin ja tuvan esimies on kaikille
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sama reilu johtaja. Tupa on usein myös
ensimmäinen hetki kun kantasuomalainen oikeasti tapaa uussuomalaisen
ja joskus myös toisinpäin. Hyvin pian
intin tuvasta tulee meidän tupa ja meidän joukko. Opitaan sietämään ja sen
myötä puolustamaan erilaisuutta; eli
opitaan suvaitsevuutta ymmärtäen samalla, ettei kaikkea kuitenkaan tarvitse
suvaita. Joukossa opitaan erottamaan
oikean ja väärä kohtelun tunnusmerkit
ja rajat. Näin prikaatimme antaa paitsi
taitoja taisteluun, mutta myös eväitä
elämään. Onkin sanottu, että suomalainen sietää mitä hyvänsä, muttei
epäreilua kohtelua. Siinä kulkee se raja.
Niinpä yhteenkuuluvuus ja tasa-arvo
Porin prikaatissa voitaisiin tiivistää yhteen sanaan: Reilu!
Porin prikaati Puolustusvoimien osana vaalii kansanarvojen peruselementtejä eli yhteenkuuluvuuden tunnetta ja
tasa-arvoa kutsunnoista varusmiespalvelukseen ja edelleen reserviin.

Hyvää joulua ja reilua
uutta vuotta 2019
Eversti
Asko Valta
Apulaiskomnetaja

Trident Juncturessa
hienosäädettiin
kansainvälistä
yhteensopivuutta
Teksi: Sanna Närä
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Porin prikaatin jääkärikomppania
osallistui Norjan isännöimään Trident Juncture 2018 -harjoitukseen
loka-marraskuun vaihteessa osana
ruotsalaisen prikaatin kokoonpanoa. Kansainvälisen yhteistoimintakyvyn sekä kansainvälisen avun
antamisen ja vastaanottamisen
lisäksi lähes kolmen viikon harjoitusrupeama antoi eväitä kotimaan
puolustuksen kehittämiseen

”CETFIT-vaiheessa harjoiteltiin
Älvdalenin ampuma-alueella, joka
on Ruotsin suurimpia sotilaskoulutusalueita ja se käsittää noin 54
000 hehtaaria. Kuva: Puolustusvoimat/Sanna Närä

Kuva: Ville Multanen

T

rident Juncture -harjoitukseen
osallistunut 243 hengen harjoitusjoukon pääosa koostui
Suomen kansainväliseen valmiusjoukkoon (SKVJ) koulutetun jääkärikomppanian varusmiehistä,
joiden lisäksi mukana oli palkattua
henkilökuntaa ja rese rviläisiä. Kalustona käytettiin ensisijaisesti Patrian XA203 panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja. Taistelijoiden varustukseen
puolestaan kuuluivat rynnäkkökiväärit,
kevyet konekiväärit, panssarintorjuntaaseet ja kranaatinheittimet. Jääkärikomppaniaa tuettiin myös MUAS-ryhmän minilennokkijärjestelmällä sekä
sotilaspoliisijoukkueella.
Norjassa valtaosin toteutettu Naton suurharjoitus tarjosi Suomelle ja
Ruotsille kumppanimaina loistavat
olosuhteet pitkäkestoiseen ja haastavaan yhteistoimintaharjoitteluun, jolla
syventää puolustusyhteistyötä. Tästä
hyvänä esimerkkinä yhteistoimintakykyä ruotsalaisten kanssa parannettiin
ennen Norjassa pidettyä taisteluharjoitusvaihetta niin sanotussa CETFITvaiheessa, jossa joukot tutustuivat
toistensa kalustoon ja toimintatapoihin
Ruotsin Puolustusvoimien harjoitusalueella.
7

– Ennen kaikkea Trident Juncture oli
pitkä ja vaihderikas kokonaisuus, johon
valmistauduttiin huolella. Varsinainen
harjoituskin koostui useista eri vaiheista ja meille taisteluharjoitusvaihe
(LIVEX-harjoitusvaihe) oli vain yksi osa
harjoituskokonaisuutta, Satakunnan
jääkäripataljoonan komentaja, everstiluutnantti Tapio Huhtamella toteaa.
Suomen kansainvälisen valmiusjoukon koulutusta on kehitetty jo vuosia.
Aiemmista kansainvälisistä harjoituksista saatu kokemus hyödynnetään
varusmieskoulutuksessa, johon kuuluu
lisäksi kansalliseen valmiuteen liittyviä
osatekijöitä. Tämä monipuolinen koulutus yhdessä tehokkaan aseistuksen
kanssa antoi SKVJ:n jääkärikomppanialle kyvyn toteuttaa Trident Juncturessa itsenäisesti moninaisia tehtäviä.
Taustansa vuoksi jääkärikomppania
kykeni liikkumaan niin maastossa kuin
tiestölläkin ja suoriutui puolustus, viivytys- ja hyökkäystaisteluista vaivatta.
Kokonaisuutena useamman viikon mittainen harjoitus haastavissa alkutalven
olosuhteissa testasi niin taistelukykyä
kuin joukon sotilaallista suorituskykyäkin. Mikä parasta varusmiehet pääsivät
näyttämään valmiutensa toimimaan samalla tasolla ammattisotilaiden kanssa.

Isossa harjoituksessa yksittäinen komppania on pieni tekijä
Toiminta monikansallisessa, monitasoisessa ja
moniulotteisessa ympäristössä auttoi harjoitusjoukkoa saavuttamaan ymmärryksen siitä, miten
suunnittelu sekä toimiala- ja aselajitoiminnot vaikuttavat laajemmassa kokonaisuudessa. Trident
Juncturessa, toisin kuin prikaatin omissa harjoituksissa, ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa harjoituskehykseen, vaan Huhtamellan mukaan joustavuus oli
avainsana.
– Etenkin harjoitustilanteiden kehittäminen
ja erotuomaritoiminta olivat niitä paikkoja, joissa
huomasi hyvin, että kyseessä on iso harjoitus ja
isot kuviot - jouduttiin sopeutumaan. Oppimista
tapahtuu oudossa ympäristössä ollessa kokoajan,
kun seuraamme, miten toiset toimii. Hyvinkin
pienet havainnot ovat hyödyksi ja samalla saamme
vertailukohtia omiin toimintatapoihimme.
Harjoituksessa opittiin varusmiesnäkökulmasta
taistelutekniikkaan, yhteistoimintaan, johtamiseen ja taistelujen tukemiseen liittyviä asioita. Niin
ikään mukana ollut palkattu henkilökunta kerrytti
kokemuksia muun muassa kuljetuksista, keskittämisistä sekä huollon toteuttamisesta ulkomailla ja
siihen liittyvistä toimenpiteistä. Kaiken kaikkiaan
Trident Juncture harjaannutti monipuolisesti sotilaallisia valmiuksia kaikkiin puolustusvoimien
tehtäviin liittyen.
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Satakunnan jääkäripataljoonan 1. jääkärikomppania läpäisi Naton arvioinnin

Vasemmalla: MUAS-ryhmä valmistelee
lennokin laskuvarjoa seuraavaa harjoitusvaihetta varten. Kuva: Puolustusvoimat/Ilari Välimäki.
Alla vasemmalla: Jääkärijoukkueen
kalustoon lukeutuvat ”Pasit” eli Patrian
XA-203 panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvot. Kuva: Puolustusvoimat/
Ville Multanen.
Alla: Trident Juncture 2018 oli usealle
varusmiehelle niin kutsuttu loppusotaharjoitus. Kuva: Puolustusvoimat/Ville
Multanen.

Komppanian toimintaa arvioi Kriisinhallintaharjoituksen
yhteydessä 26.–30.11.2018 Naton valtuuttama suomalaisista
ja ulkomaalaisista arvioitsijoista koostuva ryhmä, joka esittää
Natolle yksikön taisteluvalmiuden vahvistamista. Toteutettu
NEL2-arviointi (Nato Evaluation 2) on Naton neliportaisen arviointijärjestelmän korkein taso.
Arviointi oli osa Puolustusvoimien ja Maavoimien suunnitelmallista kansainvälistä yhteistoimintaa ja joukkojen suorituskyvyn arviointia. Taustalla on jo aiemmin luotu yhteistoimintakyky, jonka pohjalta on nyt varmistettu yksikön taisteluvalmius.
Arviointi toteutettiin asiakirjatarkastuksilla, haastatteluilla
sekä toimintaa seuraamalla. Arviointiryhmän työtä oli seuraamassa kaksi Naton asettamaa monitoria, joiden tehtävänä oli
varmistaa, että arviointi toteutettiin Naton käskemien prosessien mukaisesti.
Arvioinnissa yksikön toimintaa verrataan Naton laatimiin
perusteasiakirjoihin, jotka ovat sotilaskäytössä yleismaailmallisia. Arviointia helpotti sen yhdistäminen osaksi kriisinhallintaharjoitusta.
Koulutuksesta ja suorituskyvystä saatu puolueeton, ulkopuolisen tason sertifioitu arviointi tukee Puolustusvoimien omaa
kansallista arviointia. Se osoittaa myös, että asevelvollisten koulutusjärjestelmä, etenkin nyt arvioitu Suomen kansainvälisen
valmiusjoukon koulutus, tuottaa Puolustusvoimille laadukkaasti ja kustannustehokkaasti suorituskykyisiä joukkoja
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MYRSKY 18

Maakuntajoukkoja harjoitettiin itsenäisen yksikkötason operaation suorittamisessa nopeassa tilannekehityksessä.

Kuva: Hanna-Maija Raitio

Myrsky 18 toi paikallispataljoonan
nopeaan tilanteeseen
Tekstit: Olli Alho

P

aikallispataljoonan suojausharjoitus Myrsky18 Porin prikaatissa Säkylässä 23.–25. marraskuuta koulutti yhteensä 600
lounaissuomalaista paikallisjoukkojen
reserviläistä. Harjoituksessa näkyivät
vahvasti paikallisjoukkojen harjoituksista viime vuosina tutuksi tulleet teemat, kuten joukkojen nopea perustaminen, viranomaisyhteistyö ja erilaiset
soveltavat tilanneharjoitukset. Myrsky18 oli vapaaehtoinen harjoitus ja sen
toteutuksesta vastasi Puolustusvoimien
Lounais-Suomen aluetoimisto yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin reserviläiskouluttajien
kanssa. Harjoituksen johtajana toimi
komentajakapteeni (res) Kimmo Iljin.
Viikonlopun mittaisessa harjoituksessa käytiin nopeasti asiaan ja Myrsky18 olikin suurelle osalle osallistujista

perustamisesta suoraan tehtävään
-tyyppinen harjoitus. Lauantaina paikallispataljoonan määrätyt yksiköt
harjoittelivat mm. kulunvalvontapaikan toimintaa, johon sisältyi mm. kulkulupien, ajoneuvojen ja henkilöiden
tarkastamista ja kiinniottotilanteita.
Huomattavaa on, että harjoitus piti sisällään myös reserviläiskouluttajien
johtaman vaativan TRA-tasoammunnan eli rakennetun alueen joukkojen
aseenkäsittelyammunnan.
Lisäksi
koulutuksessa kiinnitettiin huomiota
harjoittelevissa joukoissa toimineiden
reserviläisten ymmärryksen vahvistamiseen viikonlopun aikana simuloidusta valtakunnallisesta tilanteesta, joka
heijastui toimintaan monin tavoin.
Maakuntakomppanioiden
osalta
toiminta pohjautui jo ennen harjoitusta
saatuun tehtävään ja yksi harjoituksen
keskeisistä tavoitteista olikin harjoitut10

taa maakuntakomppanioita itsenäisen
yksikkötason operaation suorittamisessa nopeassa tilannekehityksessä.
Harjoituksen päätöspäivänä toteutetussa operaatiossa maakuntakomppanian
taistelijat pääsivät hyödyntämään vuoden aikana hiottuja taitoja mm. taistelussa rakennetulla alueella, etsinnässä,
henkilöiden kiinniottamisessa, viranomaisyhteistyössä ja yhteistoiminnassa muiden poikkeusolojen joukkojen
kanssa.

Yksilötasalta yksikkötasalle
Harjoituksen johto oli päätöspäivänä
tyytyväisellä mielellä. Joukko oli kerrannut motivoituneesti suojausyksiköiden perussuoritteita ensin muodollisesti ja osaaminen kesti myös soveltavan
vaiheen haastavissa tilanteissa. Harjoituksessa saatiin yhdenmukaistettua

Kuva: Hanna-Kaisa Sadwinski

Suojausyksiköiden reserviläiset harjoittelivat
henkilön tarkastamista ja kiinniottamista.

Kuva: Hanna-Maija Raitio

aluevalvontaan liittyviä suoritteita ja
harjoitusjoukot saavuttivat kaikkiaan
näille asetetut koulutustavoitteet hyvin.
Tulevissa Puolustusvoimien tilaamissa vapaaehtoisissa harjoituksissa
tullaan jatkamaan paikallisjoukkojen
koulutuksen suuntaamista yksittäisen
taistelijan ja ryhmätasan kouluttautumisesta joukkue- ja komppaniatasalla
toimimiseen ja edelleen osaksi isompaa
kokonaisuutta pitäen perinteiset yksittäisen taistelijan elintärkeät taidot,
kuten aseenkäsittely ja taisteluensiapu
toki aina harjoittelussa mukana.
Myrsky18-harjoitukselle
antoivat
oman positiivisen vireensä lukuisat
uudet reserviläiset, jotka mielekäs harjoitus toivottavasti motivoi vapaaehtoiseen kouluttautumiseen myös jatkossa.
Suuren harjoituksen onnistuneen läpiviennin herättämä palkitseva tunne
antoi myös reserviläiskouluttajille hyvän latauksen kohti ensi vuoden harjoituksia. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin
vaativimpiin joukkosuoritteisiin ensi
vuonna joukkue- ja komppaniatehtävissä.
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Rajapinnoilta takaisin
Puolustusvoimien
kovaan ytimeen
Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Puolustusvoimat / Tony Mäkinen

12

E

nnen Porin prikaatiin siirtymistään eversti, sotatieteiden
tohtori Mika Kalliomaa palveli
edelliset kymmenen vuotta
Puolustusvoimien rajapinnoilla siviiliyhteiskuntaan.
Valtakunnallisten
maapuolustuskurssien apulaisjohtajan
ja sittemmin johtajan sekä Puolustusvoimien viestintäjohtajan yhteistyökumppanit ja vastapelurit löytyivät
pääsääntöisesti organisaation ulkopuolelta. Porin prikaatin komentajuuden
vastaanottaminen viime kesänä tarkoitti paluuta Puolustusvoimien kovaan ytimeen – ja omien sanojen mukaan myös
pienoista lottovoittoa.
- Maavoimissa on nykyisin kahdeksan joukko-osastoa, ja niistä suurimman komentajaksi nimittäminen
on harvinaista herkkua. Porin prikaati
tunnetaan
hyvämaineisena ja
jämptinä
joukkona.
Henkilökohtaisesti koen
tärkeäksi,
että
vastuualueeseeni
kuuluu
viiden
maakunnan ohella
kotimaakuntani Etelä-Pohjanmaa, Isossakyrössä syntynyt ja kasvanut Kalliomaa paljastaa.

lisäksi aluetoimistot Turussa ja Vaasassa. Mielestäni nyt on tärkeää, että me
kaikki ”Porilaiset” lunastamme sen tosiasian, että historiasta ja maantieteellisistä eroista huolimatta olemme yhtä ja
samaa joukkoa ja perhettä. Valmiusasiat teettävät töitä ja vievät aikaa, mutta
jos haetaan asian hyviä puolia, voidaan
todeta, että Puolustusvoimat on oman
perustehtävänsä äärellä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koulutuksen
laadusta tingittäisiin, eversti Kalliomaa
pohtii.

Teemmekö todella oikeita asioita?
Komentajan suurin huoli liittyy tehtävien ja resurssien epätasapainoon,
eikä lisäkäsiä ole suuremmassa määrin
luvassa. Viime kesänä palkatut 58 sopimussotilasta toivat hetkellisen helpotuksen tilanteeseen
ja nostivat joukkuekohtaisen kouluttajakeskiarvon yli
tavoitteeksi asetetun 2,5:n. Kalliomaa
kuitenkin korostaa,
että ainut tie on
kriittisesti
tutkia
omaa työtä ja pohtia, tehdäänkö todella
oikeita asioita. Vauhti on ollut kova ja
muutokset jatkuvia, mikä on saattanut
johtaa siihen, että ollaan ajauduttu tekemään turhia tai jopa vääriä asioita.
Nyt on tarvetta töiden priorisoinnille.
- Jokaisella on lupa kysyä, miksi asiat tehdään juuri näin. Lisäksi kannusta
etenkin siviilistä, sotakouluista tai
muista joukoista siirtyviä uusia ”Porilaisia” tutkailemaan toimintakulttuuriamme ja avoimesti kertomaan havainnoistaan. Esimerkiksi itselleni oli etukäteen
tiedossa prikaatin erityisosaaminen
mm. kriisinhallinnan ja tykistön osalta, mutta nyt tiedän, että täältä löytyy
paljon muutakin. Maavoimien lentotoiminta sekä lakkautetuista joukoista
siirtyneet suojelun erityisosaaminen ja
Niinisalon tiedustelu- ja jalkaväkikoulutus on otettu mallikkaasti haltuun,
Kalliomaa luettelee muutamia esimerkkejä.

”Jokaisella on lupa
kysyä, miksi asiat
ehdään juuri näin.

Yhdessä laajalla alueella
Hänen edellisen kenttäkokemuksen
eli vuosina 2009 – 2010 Kaartin jääkärirykmentissä pataljoonan komentajana
palvelemisen jälkeen Puolustusvoimissa on tapahtunut suuria muutoksia niin
organisaatiossa kuin toimintaympäristössäkin. Uudistetut kokoonpanot
hakevat vielä paikkaansa, ja valmiuteen
liittyvät asiat ovat nousseet tasavertaisiksi koulutuksen rinnalle.
- Porin prikaatin vastuualue ulottuu
Kemiöstä Kokkolaan, sisältää varuskunnat Säkylässä ja Niinisalossa ja

Eversti Kalliomaa perehtyy tiedustelijan tehtäviin 2/18 saapumiserän joukkokoulutuskauden
päättöharjoituksessa Jämsän
Hallissa

- Edellisessä tehtävässä matkoihin
kotoa Lohjalta työpaikalle Helsinkiin
kului pari tuntia. Olen yrittänyt päivittäin pyhittää tunnin lukemiselle,
ja nyt aika on tuplaantunut. Toisen
”säästötunnin” olen varannut liikunnalle, erityisesti triathlonille. Lisäksi olen
päättänyt tutustua lähialueen kulttuurielämään ja -kohteisiin, eversti Mika
Kalliomaa kertoo.

Lukemista, liikuntaa ja kulttuuria
Porin prikaatin komentajuus merkitsi ”reppurielämää” ja kakkosasunnon
hankintaa Huovinrinteeltä, mutta toisaalta antoi päivään kaksi lisätuntia.
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Eversti, sotatieteiden tohtori
Mika Kalliomaa, 52 v
Palvelusura
- Kouluttaja ja opettaja Reserviupseerikoulussa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa 1990 – 2002
- Koordinaattori ja hankepäällikkö Pääesikunnan koulutus- ja
viestintäosastoilla 2002 – 2006
- Suunnittelu-upseeri ja
johdon avustaja KFOResikunnassa Kosovossa 2006
- Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien apulaisjohtaja 2006 – 2009
- Pataljoonan komentaja Kaartin
jääkärirykmentissä 2009 – 2010
- Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran kehitysohjelman johtaja 2011 – 2013
- Johtamisen ja pedagogiikan
tutkimusryhmän johtaja
Maanpuolustuskorkeakoulussa 2012 – 2013
- Puolustusvoimien viestintäjohtaja Pääesikunnassa 2014 – 2015
- Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien johtaja 2016 – 2018
- Porin prikaatin komentaja 1.7.2018 –
Koti Lohjalla, perheeseen kuuluu
puoliso sekä kotoa poismuuttaneet 22-, 24- ja 25-vuotiaat lapset.
Harrastaa kuntoliikuntaa ja triathlonia, aikomuksena osallistua ensi
kesänä mm. Säkylätriathloniin.

Kolumni

Sopiiko esittäytyä?

O

nnittelut, onneksi olkoon, tervetuloa, onnittelut
- töihin MARS! Tässä tiivistettynä miltä tuntui
aloittaa työt Kadettikurssin 102. valmistumisen
jälkeisenä viikkona Porin Prikaatin Niinisalon
varuskunnassa. Ensimmäisellä viikolla löysimme itsemme nauttimasta Prikaatinkomentajan isännöimää illallista ja kaivamassa kuoppaa Vääpelin tarjoamalla lapiolla.
Tuoreita Luutnantteja saapui Niinisalon varuskuntaan yhteensä neljä Tapio, Mikko, Aleksi ja Kalle. Palveluspaikkaa valittaessa oli Niinisalo ollut ensimmäinen
vaihtoehto meille kaikille. Aleksille ja Mikolle paikka oli
jo ennestään tuttu varusmiespalveluksen ja sopimussotilaan viran kautta. Kalle oli tutustunut alueeseen Tykistökoulussa opiskellessaan. Itselleni paikka ei ollut ennestään tuttu, mutta tekemäni tiedustelutyön perusteella
sain kuvan reippaasta ja avoimesta palveluspaikasta.
Ensimmäinen viikko oli hektinen. Kolmen vuoden
odotus oikeisiin töihin pääsemisestä tuntui lykkääntyvän vielä viikolla lukuisten järjestelyjen, perehdyttämiskurssin ja esittäytymisten täyttäessä viikko-ohjelman.
Mikon ja Tapion kohdalla varusmieskouluttajan arki
konkretisoitui ensimmäisenä viikonloppuna ampumaharjoituksella Pohjankankaalla. Tulitoiminnanvalvojan
tehtävät olivat tuttuja Kadettikoulusta ja ammattitaitoaan ei tarvinnut hävetä.
Uutta opeteltavaa on ollut ja tulee vastaan lähes joka
päivä. Yleisesti on todettava, että uudistettu kandidaatintutkinto vastaa mielestämme hyvin ensimmäisiä
työtehtäviä. Ammattisotilaan työ on täynnä kokemusta vaativaa hiljaista tietoa, jota ei voi koulussa opettaa.
Tähän tarpeeseen on vastannut kokenut henkilökunta,
joka on ottanut meidät erinomaisesti vastaan. Virallista

ja etenkin epävirallista perehdytystä tulee joka päivä.
Niin aliupseerit, opistoupseerit ja vanhemmat upseerit
ovat suhtautuneet meihin avoimesti ja neuvoneet ennakoivasti työtehtävissä. Tällaisella mentoroinnilla on
vältetty monta ongelmaa ja sujuvoitettu tekemistä.
Koko varuskunnan henkilökunnalle esittäytyminen,
tutustuminen ja yhteistyön aloittaminen tapahtuu luonnollisesti yhteisten töiden kautta. Hyvänä tapana tehdä
itseään tutuksi ovat varuskunnan yhteiset liikunta-aktiviteetit. Maanantaina ja torstaina pelattavassa henkilökunnan salibandy-vuorossa tulee edelleen vastaan uusia
tuttavuuksia ja esittäytyminen tapahtuu vähemmän
muodollisesti.
Töissä - ja ennen kaikkea palveluksessa - olevilla
luutnanteilla on myös elämää varuskunnan ulkopuolella. Muutto varuskunnan lähelle on tapahtunut kaikilla
omalla tavallaan. Aleksi oli ehtinyt valmistella itselleen
kodin Porin seudulta, jossa puolison mukaan voisi näkyä
hieman useamminkin. Kalle ja Tapio ovat reissanneet
avopuolisoidensa perässä toinen pohjoiseen - toinen
etelään. Poikamiehenä viihtyvän Mikon majoitusratkaisut ovat olleet luovempia. Pikkuhiljaa eläminen asettuu
paikalleen ja asema sotilasyhteisössä vakiintuu.

Tapio Hokkanen
Opetusupseeri
POHMJP/PORPR/LNTTIEDK
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Kunpa
kaikki
Pankkijaolisi
mutkatonta
kuin
vakuutuspalvelut
OP-mobiilissa.

yhdessä.

op.fi/keskita
Mobiiliavain
- ei avainlukulistaa.
Sormenjälkitunnistus - ei turhia tunnuslukuja.

MERINIITTY
Meriniitynkatu 11, 24100 SALO

Erityisosaamista sotilaslakiasioissa.
R

SATAKUNNAN LIIKENNE
Brahenkatu 9 A 9, 20100 Turku Puh. (02) 251 1004
toimisto@asianajotoimistolindell.fi

HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi

M100, Y65
C76, Y91
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Reportaasi Studia
2018
-messuilta
(27.–28.11.2018)
Teksti ja kuvat Akseli Nurmi

S

eesteisen syksyni katkaisi
soitto. Kaverini kysyi, josko
lähtisin hänen kanssaan kertomaan
lukio-opiskelijoille
palveluksestamme rauhanturvaajina. Esiteltävänä olisi myös varusmiespalvelus Suomen kansainvälisissä
valmiusjoukoissa (SKVJ) armeijaa pohtiville nuorille.
Tartuin tehtävään ilomielin. Muistan hyvin tuohon elämäntilanteeseen
liittyvän päämäärättömyyden tunteen,
ja lopulta innostuksen siitä, kuinka
palvelus armeijassa antoi aivan uudella
tavalla suuntaa ja hienoja uusia kokemuksia. Mikä olisikaan hienompaa,
kuin päästä esittelemään omin sanoin
tämä monivaiheinen polku, jonka itse
“vihreissä verkkareissa” olen kulkenut.
Eittelypisteemme sijaitsi #inttiedessä -teemaosaston vilkkaimmalla
paikalla Maasotakoulua ja asevelvollisuutta esittelevien tiskien välissä ihan
Maanpuolustuskorkeakoulun osaston
vieressä. Oma joukkomme käsitti meidät kolme reserviläistä esittelemässä
kriisinhallintapalvelusta, tukenamme

Porin prikaatin tiedottaja sekä kriisinhallintarekrytoinnista
vastaava
henkilöstösihteeri. Kahden antoisan
messupäivän jälkeen voin todeta, että
nuorten into ja kiinnostus kriisinhallintatehtäviä, sekä siihen valmistavaa
koulutusta kohtaan, on todellakin kohdillaan!
Oli hienoa pystyä kertomaan SKVJvalintakoetta jännittäville nuorille,
minkälaisesta rastista erikoisjoukkohaussa on kyse. Koin monen jo valmiiksi innostuneen hakijan saaneen lisäpontta hakuun kuullessaan, mitä oma
palvelusaikani Säkylässä oli sisältänyt.
Epäusko vaihtui monen vielä asian
kanssa vaiheilevan ihmisen kasvoilla
innostukseen, kun kerroin esimerkiksi
joukkojenhallintatreeneistämme, tai
vaativasta, monipuolisesta sotaharjoituksesta ulkomailla palveluksen
loppupäässä. Nuorten oma aloitekyky
tiedon etsimisessä ja asioiden selvittämisessä oli mallillaan. Tehtävänämme
olikin useimmiten vastata asiallisiin
kysymyksiin esimerkiksi arjesta toimialueella, mieleenpainuvimmista koke-

16

muksistamme tai yhteistyöstä muiden
kansallisuuksien kanssa.
Vastaan käveli useampi kaveriporukka, jotka olivat jo käyneet kutsunnoissa ja saaneet määräyksen samaan
palveluspaikkaan. Saatuani selville, että
kaverit olivat astumassa palvelukseen
hyvillä mielin, oli helppoa tuoda esiin
SKVJ:n mahdollisuus. Monet yllättyivät palveluksen monipuolisuudesta,
ja siitä, kuinka palvelus Suomen kansainvälisissä valmiusjoukoissa ei rajoita
esimerkiksi kuljettajakoulutukseen tai
reserviupseerikouluun (RUK) hakeutumista. Sekin oli fiksuille nuorille ilmiselvää, että palvelus motivoituneessa
ja esivalitussa joukossa on taatusti
antoisaa ja vaativaa, kun joukko on lähtötasoltaan ja lähtöasenteeltaan pitkälti
samalla viivalla.
Tornareita eli niin kutsuttuja tornihuhuja palveluksen ei-niin-mielekkäästä sisällöstä ei tarvinnut käydä
koko kahden päivän aikana kenenkään
kanssa läpi. Kohtaamillamme nuorilla
ei ollut sellaisia negatiivisia ennakkooletuksia tai huhuja, joihin he olisivat

meiltä kysyneet täsmennyksiä. Päinvastoin, monet kertoivat nimenomaan
niistä hyvistä jutuista, ja halusivat
kuulla, että olisiko heidänkin mahdollista päästä kokemaan jotain sellaista.
Jo ammattiin valmistuneiden ja
jatko-opiskelijoiden kiinnostus rauhanturvatehtäviä kohtaan oli suurta.
Monet, jo vuosia asiaa pohtineet saivat
meiltä ja muilta Puolustusvoimien tiskeiltä lisätietoa palveluksen vaatimuksista, ja esimerkiksi eri ammattien soveltuvuudesta kriisinhallintatehtäviin.
Messuedustajistoomme kuului myös
Porin prikaatin kriisinhallintatehtäviin
rekrytoinnista vastaava henkilöstösihteeri, joten kaikki kiinnostuneet saivat
varmasti ajankohtaisimman tiedon
siitä, mitä hakijalta vaaditaan. Osastollamme kävi muutama poliisikin
kuuntelemassa, mitä palvelus kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä voisi
pitää sisällään.
Tapahtuma oli menestys. Monet
nuoret kiittelivät mahdollisuutta saada
tietoa näinkin helposti ja suoraan asiaan liittyviltä henkilöiltä. Vaikka emme
jakaneet muuta kuin tietoa ja lehtisiä
hakukriteereistä ja -ajoista, kävi tiskillämme melkoinen kuhina läpi tapahtuman.
Entuudestaan tuntemattoman ihmisen maanpuolustustahtoa on vaikea
mitata lyhyen keskustelun pohjalta.
Päällimmäisenä minulle välittyi kuitenkin ominaisuudet kuten hyväntuulisuus ja reippaus, mielenkiinto aihetta
kohtaan ja tahto itsensä haastamiseen.
Uskon, että näistä kohtaamistamme
opiskelijoista moni tulee palvelemaan
reippaasti varusmiehinä ja -naisina,
sekä mahdollisesti antamaan panoksensa Suomen pitkälle kriisinhallintajatkumolle!

Kasvisten ykkönen

KUN ET TAHDO
PANKILTASI
KOHTELUA VAAN
PALVELUA

Kirjoittaja on suorittanut varusmiespalveluksensa Suomen kansainvälisessä
valmiusjoukossa 2/13 ja palvellut Libanonissa vuoden 2015–2016 ryhmän
varajohtajana. Siviilissä hän opiskelee
tietojenkäsittelytiedettä, ja uskoo, että
opinnot väistyvät vielä kerran ulkomaanpalveluksen tieltä.

Studia pähkinänkuoressa:
- Suomen suurin opiskelu- ja
uratapahtuma
- järjestettiin nyt 26. kertaa
- kävijämäärä 13 000î
17

101-vuotiasta itsenäistä
Suomea juhlistettiin
Niinisalossa
Teksti ja kuvat: Sanna Närä
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Kankaanpään kaupunginjohtaja Heidi Viljanen toi
kaupungin tervehdyksen
juhlaan.

P

orin prikaatin ja Kankaanpään
kaupungin yhteinen itsenäisyyden iltajuhla järjestettiin
Niinisalon varuskuntaravintola
Falkonetissa 5.12.2018. Vieraat vastaanotti Porin prikaatin komentaja
eversti Mika Kalliomaa sekä Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää
vaimoineen.
Paikalle iltajuhlaan oli kutsuttu Porin prikaatin ja Niinisalon varuskunnan

puolustusvoimien
organisaatioiden
henkilöstö sekä prikaatin sidosryhmien johto. Toisen puolen juhlavieraista
kutsui Kankaanpään kaupunki. Paikalla
oli arviolta reilut 300 henkeä.
Itse juhlassa kuultiin eversti Kalliomaan tervetulotoivotus sekä Kankaanpään kaupunginhallituksen puheenjohtajan Heidi Viljasen puhe. Ennen
juhlaruokailua päästiin nauttimaan
myös upeasta Niinisalon ratsastajien
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perinnevaljakon asemaanajonäytöksestä. Juhlan musiikista vastasi Porilaissoittokunta ja illan päättäneet tanssit
tahditti palkittu tanssiorkesteri Komiat.
Muun ohjelman lisäksi kutsuvieraat
pääsivät nauttimaan juhlan vaatimalla
arvokkuudella koristellusta ja valaistusta Falkonetista. Tunnelma oli itsenäisyyden juhlan hengessä virallinen
mutta avoimen iloinen ja juhlien päättyessä kotia kohti poistui hyväntuuliset
juhlavieraat.

Pöydän ääressä yhteisellä asialla

S

äkylän-Niinisalon varuskunnan
johtoryhmä kokoontui Niinisalossa keskiviikkona 7.11.2018
varuskunnan päällikön, eversti Mika
Kalliomaan johtamana.

Johtoryhmään kuuluu edustus varuskunnan alueella toimivista joukoista
ja yhteistyökumppaneista. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaiset varuskunnalliset asiat.

Seuraava kokous järjestetään Säkylässä 8.4.2019.î

P

orin prikaatin yhteistoimintaelin
kokoontuu
esikuntapäällikön
johtamana kerran kuukaudessa,
pois lukien heinäkuussa. Toiminnan
tavoitteena on kehittää yhteisymmärryksessä joukko-osaston toimintaa ja
henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa
siellä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat työtä, työoloja ja henkilöstön
asemaa. Samalla edistetään työelämän
laatua sekä toiminna tuloksellisuutta ja
taloudellisutta. Kokoukset toteutetaan
videoneuvottelulaitteistoa
hyväksikäyttäen Säkylän-Niinisalon varuskunnassa.
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Porin prikaatissa ylennetyt ja palkitut

Tasavallan presidentti on ylentänyt 6.12.2018 seuraavat Porin
prikaatissa palvelevat henkilöt
Majuriksi
Kapteeni 		
Jorva Matti Yrjö
Kapteeniksi
Yliluutnantti    
Kelhä Arto Aaro Iivari
Yliluutnantti    
Koivisto Mika Juhani
Yliluutnantti    
Rinta-Keturi Juha Pekka Mikael
Yliluutnantti    
Tiukka Kenneth Kalevi
Yliluutnantti    
Tuominen Jarkko Kalevi

Porin prikaatin komentaja on
6.12.2018 ylentänyt reservissä
vääpeliksi seuraavat Porin prikaatissa aliupseerina palvelevat
ja antanut heille vääpelin palvelusarvon.
Ylikersantti (res ylik)
Hento Lasse Henrik Matias
Ylikersantti (res ylik)
Karlsson Thomas Berndt Henrik
Ylikersantti (res ylik)             
Kulmala Teemu Johannes

Porin prikaatin komentaja on
6.12.2018 ylentänyt reservissä
ylikersantiksi seuraavat Porin prikaatissa aliupseerina palvelevan
ja antanut hänelle ylikersantin
palvelusarvon.

Yhteiskuvassa vas. itsenäisyyspäivänä
ylennetyt majuri Matti Jorva, kapteeni
Arto Kelhä, kapteeni Mika Koivisto ja
kapteeni Kenneth Tiukka sekä 11.12.
viestiristillä palkitut Majuri Matti
Asplund, vääpeli Ilkka Virkkunen ja
ylikersantti Jarno Saranpää

Kersantti (res kers)               
Saimala Lauri Aleksi
Kersantti (res kers)               
Sorvari Timo Antti Kalervo

Porin prikaatin komentaja on
6.12.2018 ylentänyt reservissä
kersantiksi seuraavat Porin prikaatissa aliupseerina palvelevat:
Kersantti (res alik)
Fagerholm Nora Aleksandra
Kersantti (res alik)
Huhtanen Juhana Arttu Tapio
Kersantti (res alik)
Junnilainen Ville Mikael
Kersantti (res alik)
Kurki Juho Artturi
Kersantti (res alik)
Pirttimäki Anna Iida Eveliina
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Lisäksi tiistaina 11.12.2018
vietetyssä Porin prikaatin ylentämis- ja palkitsemistilaisuudessa
luovuttiin 23.9.2018 myönnetyt
viestiristit seuraaville prikaatissa
palveleville henkilöille:
Majuri
Asplund Matti
Vääpeli
Virkkunen Ilkka
Ylikesantti
Saranpää Jarmo
ICT-erityisasiantuntija
Setälä Sakari
ICT-erityisasiantuntija
Suontausta Hannu

Sama 80 %: n maksimibonus
kaikille autoillesi.

eura.fi

Ja parastahan on, että saavu tat täyden
bonuksen helposti: mitä huolel lisemmin ajat,
sitä paremmat bonukset nappaat taskuusi.
Lue lisää liikennevakuu tuksestamme:
lahitapiola.ﬁ/au to vakuu tus

Palveluntarjoaja: LähiTapiolan alueyhtiöt

Tervetuloa paikalliseen!

Tule omistaja-asiakkaaksi paikalliseen osuuspankkiin.
Olemme valmiit palvelemaan sinua tulevaisuuden
muuttuvissa tilanteissa. Voit varata ajan osoitteessa
op.fi/vaihda tai soittamalla 010 2569 213.
Lämpimästi tervetuloa!

OP
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Vuoden aliupseeriksi
vääpeli Jaakko Vainionpää

A

liupseeriliitto on valinnut Vuoden
2018 aliupseeriksi vääpeli Jaakko
Vainionpään Porin prikaatin Satakunnan tykistörykmentistä. Nimitys
julkistettiin liiton edustajakokouksessa
Hämeenlinnassa 6.11.2018. Vainionpää
palvelee Niinisalon varuskunnassa Kranaatinheitinkomppanian vääpelinä.
Ennen aliupseeriuraansa Vainionpää
teki pitkän uran rauhanturvatehtävissä.
Hänen ensimmäinen komennuksensa
oli YK:n suomalaisessa valvontajoukossa Golanilla vuonna 1986, jonka jälkeen
hän on ollut mukana kaikissa keskeisissä rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioissa viimeisen 18 vuoden aikana
Valintaperusteissaan Aliupseeriliiton hallitus totesi Vainionpään olevan
erittäin ammattitaitoinen aliupseeri,
joka on myös työyhteisössään pidetty
ja arvostettu työtoveri. Hänellä on kykyä sekä halua opastaa ja opettaa kaikkia apua tarvitsevia työyhteisössään.

Lisäksi Vainionpää toimii esimerkillisellä tavalla kaikkien kanssa myös ristiriitatilanteissa ja hänellä on sotilaalle
ominainen hyvä fyysinen kunto.

Kun
kaiken
on pakko
toimia.

www.patria.fi
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Asta Ruuskanen / Aliupseeriliitto ry

Kenttäkouluttajana
neljällä vuosikymmenellä
Teksti : Matti Vihurila
Kuva: Tero Savonen

Pitkän linjan kenttäkouluttaja
ja Vuoden pioneeriksi nimitetty yliluutnantti Jari Ahoniemi
muistuttaa, että sotilaskouluttajan tehtävänä on kouluttaa,
koulutta ja taas kouluttaa. Hänen mielestään nyt ollaan liikaa
naimisissa mm. tietokoneiden ja
hallinnollisten tehtävien kanssa,
mikä työllistää niin esimiehiä
kuin kouluttajiakin.
24

Y

liluutnantti Jari Ahoniemen sotilaskouluttajan ura
alkoi Kymen pioneeripataljoonassa va-kersanttina
toukokuussa 1988 eikä
loppua näy. Porin prikaatiin, vastaperustettuun Satakunnan
pioneeripataljoonaan vuonna 1994
siirtynyt pioneerikouluttaja vakuuttaa
edelleen viihtyvänsä kasarmilla ja eritoten maastossa, vaikka tarjolla on ollut
mielenkiintoisia esikuntatehtäviäkin.
- Meikäläinen on tämmöinen ”kenttäkärsä”, maastopukuun ja lenkkitossuihin pukeutunut, parhaiten Ahiksena
tunnettu liki 50-kymppinen kouluttaja
luonnehtii itseään.
Maastopuku ja lenkkitossut? Outo
yhdistelmä saa loogisen selityksen
kokeneelta sotilaalta, joka tietää, ettei
ohjesääntö saa olla järjen korvike.
- Kasarmi peruskorjattiin pari vuotta sitten ja tuolloin osa lattioista, mm.
asehallissa, päällystettiin muovipinnoitteella. Ulkojalkineiden mukana
sisälle kulkeutuu hiekkaa, mistä muovipinta kärsii. Tein esityksen, että sisällä oltaessa voitaisiin jatkossa käyttää
lenkkareita, jottei lattioita tarpeettomasti rasitettaisi, ja se on prosessissa
tällä hetkellä ylemmissä johtoportaissa,
Ahis kertoo.

Kouluttajan tehtävä on kouluttaa,
kouluttaa ja taas kouluttaa
Ahoniemi on valmistautunut haastatteluun kirjaamalla ylös ajatuksiaan
kouluttamisesta ja kouluttajan roolista.
Tässä suora lainaus:
” Kouluttaminen 80- ja 90-lukujen
tietämillä oli hauskaa aikaa. Tupakkaa
kiskottiin missä haluttiin, ja jos sai
käyttöönsä UAZ’in tai ZIL’in, oli etuoikeutettu, kun ei tarvinnut matkustaa
Belaruksen tai Valmetin lavalla. Paljon
marssittiin ja paljon pyöräiltiin, ja koulutus oli yhtä fyysistä kuin nykyäänkin,
kantamukset olivat vain erilaiset. Sotilaskoulutuksen sisältö ei ole vuosien
saatossa paljoakaan muuttunut, mutta
nyt tietotekniikka virtuaaliympäristöineen säätelee enemmän ja enemmän
nykyistä kouluttajasukupolvea. Aiemmin kouluttajan rooli oli kouluttaa,
raportoida sen etenemisestä yksinkertaisella lomakkeella ja kouluttaa maastossa lisää. Kun kaikki tämä oli tehty,
kouluttajan tehtävä oli taas kouluttaa
maastossa lisää”.

Ahis peräänkuuluttaa nykypäivän
kouluttajien ammattitaitoa. Hänen
mielestään nyt ollaan liikaa naimisissa
tietokoneiden, kokousten, suunnitteluseminaarien tai virtuaaliympäristöjen
kanssa. Perusyksikön hallinnolliseen
pyörittämiseen tuntuu menevän päällikön ja varapäällikön lisäksi paljon resursseja myös yksikön vääpeliltä, koulutusupseerilta ja linjanjohtajilta. Näin
varsinainen koulutus jää ammattialiupseereille, kun upseerien aika menee em.
tehtävien ja byrokratian hoitamiseen.
- Jotta kenttäkouluttaja voi tehdä
omaa työtään, hänen on puolestaan
hakeuduttava erilaisille kursseille ja
opintoihin saadakseen luvat ja oikeudet sen tekemiseen. Toisaalta esimies,
joka suunnittelee koulutusta, ei välttämättä itsekään osaa aihetta eikä pysty
kokemuspohjaisesti ohjeistamaan kouluttajaa sen pitämisessä, oman yksikkönsä työpaikkaohjaamisesta vastaava
Ahoniemi tietää.

30 vuoden kokemus ja
osaaminen jaossa
Työpaikkaohjaajan roolissa hän
mentoroi nuorempia upseereita ja
aliupseereita 30 vuoden kokemuksella käytännön töiden ja koulutuksen
suunnittelussa ja toteutuksessa oman
työnsä eli joukkueenjohtajan tehtävien
ohella.
- Pyrin siirtämään omaa osaamistani
nykyisille kouluttajille. Olen muka-

na niin suunnittelu-, toteutus- kuin
palautevaiheissakin, jotta päästäisiin
koulutuksen kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen ja samalla
nuori ammattisotilas oppisi sotilaskouluttajan työtä teorian lisäksi myös
käytännön tasolla. Sotatieteiden kandien kanssa samalla pohdimme, mitä
heidän tulee tietää ja osata, jotta he voivat siirtyä seuraavaan tehtävään esim.
linjanjohtajaksi tai koulutusupseeriksi,
yliluutnantti Jari Ahoniemi avaa rooliaan mentorina.
Pioneeriyksiköissä koko uransa palvellut Ahis siirrettiin 1. Jääkärikomppaniaan vuosiksi 2007 – 2014. Tieto
siirrosta tuli Porin prikaatin silloiselta
komentajalta eversti Markku Nikkilältä, kun hän teki tarkastusmatkan
Libanoniin, missä Ahoniemi palveli
rauhanturvaajana.
- Komentaja kertoi, että aikoo siirtää
minut jääkäriyksikköön, kansainvälistä
valmiusjoukkokoulutusta antavaan 1.
Jääkärikomppaniaan, kunhan palaan
takaisin prikaatiin. Hän edellytti, että
laitan yksikössä annettavan pioneerikoulutuksen kuntoon ja kysyi sitten,
mitä minä ajattelen siirrosta. No, minä
sanoin, että kyllähän pioneeria siirto
jääkäreihin v...ttaa. Nikkilä vastasi, että
sinä vielä kiität minua tästä. Oikeassahan komentaja oli, sillä nuo seitsemän
vuotta olivat mukavaa ja opettavaista
aikaa, Ahis muistelee.

Ahoniemestä Vuoden pioneeri
Pioneeri- ja suojelutarkastaja, eversti Matti Lampinen on
nimittänyt
yliluutnantti
Jari
Ahoniemen Vuoden pioneeriksi.
Palkitsemisen perusteluissa Ahoniemen todetaan olevan loistava
esimerkki ammattitaitoisesta ja
pioneerihenkisestä sotilaasta, joka
on kyennyt koko pitkän uransa
ajan säilyttämään kiinnostuksensa
niin koulutuksen kuin perustaistelumenetelmien jatkuvaan kehittämiseen. Näistä hyvänä esimerkkinä toimivat mm. erilaiset nopeasti
rakennettavat miinoitteet, jotka
hän on suunnitellut omaan innos25

tukseensa ja kokemukseensa perustuen. Erityistä Ahoniemessä
on myös se, että hän on toiminut
koko uransa kenttäkouluttajan
vaativissa tehtävissä.
Ahoniemi saa lisäksi kiitosta
asenteestaan ja ammattitaidostaan, jotka toimivat erinomaisina
esimerkkeinä. Nykyisin hän toimii oman toimensa ohella myös
yksikkönsä nuorempien sotilaiden työpaikkaohjaajana. Yliluutnantti Jari Ahoniemi vastaanotti
tunnustuksen siihen kuuluvien
palkintoineen juuri ennen joulua.

Porin prikaatin Lippu
Teksti: Torsti Astrén

N

ykyaikana lippu on joukkoa
yhdistävä symboli. Ennen lipun
merkitys oli paljon konkreettisempi. Se piti koossa taistelevaa joukkoa. Lipusta luopumista pidettiin suurena häpeänä ja vastaavasti vihollisen
lipun valtaamista suurena kunniana.
Porilaiset liput ovat liehuneet mm.
Narvan taistelun lumipyryissä vuonna
1700 ja johtaneet Porilaisia Desnajoen ylityksessä vuonna 1708. Lippu
on vuoden 1749 lippumääräysten mukainen Kuninkaallisen Porin Rykmentin komppanialippu. Rykmentillä oli
todennäköisesti vuosien 1788 - 1790
sodassa neljä komppanialippua.
Porin Rykmentin ja Porin Prikaatin
täydennysalue, harjoituspaikat ja rauhan ajan varuskunnat ovat sitoneet
joukko-osaston
kotimaakuntansa
lounaisessa Suomessa - Satakuntaan,
Varsinais-Suomeen, Hämeeseen ja Etelä-Pohjanmaahan. Lippu on osoittanut
porilaisille oikean suunnan niin sodissa
kuin rauhan ajan katselmuksissa.
Kun Porin Rykmentti sijoitettiin
juuri itsenäistyneessä Suomessa Turun
kaupunkiin, rykmentin lipun toiselle
puolelle ommeltiin Satakunnan vaakuna ja toiselle Varsinais-Suomen vaakuna.
Nykyinen lippu on luovutettu Porin
kirkossa 13. huhtikuuta 1919. Lipun
lahjoittivat Satakunnan naiset jotka
ovat sen myös itse ommelleet. Lippu
on sen jälkeen uusittu vuosina 1958, 79 ja -95. Lippu on tässä muodossaan
62-vuotias, mutta sen ”Satakunta”- puolella on ikää jo 300 vuotta.

Lippu on kaksipuolinen ja kaksinkertaisesta kankaasta. Pohjaltaan lippu
on sinikeltainen. Keltainen väri kuvaa
kypsyvän viljan kultaa ja sininen väri
uskollisuuden sineä. Molemmat vaakunat on varustettu kruunulla.
Lipputangon kärjen kaulaan on kiinnitetty vapaudenristin nauha, jonka ylipäällikkö on myöntänyt vapaussodan
taistelujen muistoksi. Nauhan toiseen
päähän on ommeltu sana Pori ja toiseen
Satakunta. Nykyistä lippua säilytetään
prikaatin komentajan virka-huoneessa.

Upseerikerholla olevasta lipusta
Huovinrinteen upseerikerholla oleva
lippu (everstiluutnantin komppanian
lippu) oli mukana Kyyrön kahakassa
11.6.1789, jossa se pahoin repeytyi.
Lipun pelasti ja toi Mikkeliin nuori
porilaiskersantti Kaarle Aadolf Bragel.
Mikkelissä lippu vietiin kirkkoon säilytettäväksi. Kun Mikkeli toisen Porrasalmen taistelun jälkeen 18.6.1789 joutui
äkkiylläköllä vihollisen haltuun jäi
lippu kirkkoon. Täältä venäläiset veivät
sen voitonmerkkinään Pietariin.
Kun 1920-luvulla Venäjän vallanpitäjät myivät museoistaan paljon esineitä
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mm. Tukholmaan, joutui tämä lippu silloin erääseen tukholmalaiseen vanhaintavaran kauppaan. Porin Rykmentin
upseerikunta sai sattumalta tietää että
Tukholmassa on myytävänä Kuninkaallisen Porin Rykmentin komppanialippu. Rykmentin johtokunta tiedusteli
asiaa lähemmin ja sai tietää että lippu
on huonossa kunnossa ja siitä pyydetään korkeata hintaa. Rahoitusongelmien vuoksi ostosta oli luovuttava haikein
mielin.
Vapaussodassa Satakunnan rintaman päällikkönä toiminut suomalaissyntyinen kenraali Ernst Linder
(25.4.1868 Pohja - 14.4.1943 Tukholma)
oli myös saanut tiedon lipun olemassaolosta. Hän päätti ostaa sen ja lahjoittaa
Porin Rykmentin upseerikunnalle. Linder kustansi myös lipun entisöinnin,
jonka suoritti neiti Ehrnrooth Suomen
Kansallismuseossa. Lipun paljastus
suoritettiin Turun kasarmin upseerikerholla Porin Rykmentin vuosipäivänä
16.2.1932 lahjoittajan, kenraali Linderin läsnäollessa.
Lippu on tiettävästi ainoa Suomessa
tallella oleva Kuninkaallisen Porin Rykmentin komppanialippu.

Toivotamme kaikille asiakkaillemme
ja yhteistyökumppaneillemme
rauhallista joulua
ja turvallista uutta vuotta!

Lahjoitamme tänä vuonna joulutervehdyksiin varatut rahat Tampereen Lastenklinikan tuki ry:lle
uuden lasten ja nuorten sairaalan varustamiseen.

www.millog.fi

Senaatti-kiinteistöt
www.senaatti.fi
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Jotta kaupassa
olisi kiva käydä.

   
   

   


SILIKONITUOTTEET
Pakurlantie 6, 20380 Turku, Puh 010 617 620

www.poppankki.fi/koski

Kotiudu
tupaan
Turussa.

Turussa odottavat kohtuuhintaiset asunnot,
kauniit naiset, Aurajoen
ravintolalaivat, Suomen
parhaat festarit, huikeat
opiskelumahdollisuudet
ja monipuoliset työmarkkinat. Tervetuloa
kotiin kun ohi on!
Turku – Urbaani legenda
jo vuodesta 1229.
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Varusmiesdiakonilta

V

uosi sitten vastikään 18 vuotta täyttäneenä moni vaihe elämässäni oli pikkuhiljaa
jäämässä taakse. Toisaalta monta uutta ja
houkuttelevaa, mutta jännittävääkin polkua odotti edessäni. Mitä niistä lähtisin kulkemaan?
Vuosi 2018 on pitänyt sisällään valtavasti suuria
muutoksia. On täytynyt kohdata se todellisuus, ettei
lapsuudenkoti tule enää kauaa olemaan kotini. Ettei
tuttu ja turvallinen lukio, sen ilmapiiri, siellä yhdessä syntyneet muistot ja sen ihmiset tule olemaan
ikuisesti läsnä. Ettei se niin pitkään niin kaukana
horisontissa odottanut tulevaisuus olekaan enää tulevaisuutta, vaan sen aika on nyt. Mitä seuraavaksi?
Kuluneen vuoden kuitenkin eittämättä suurin
muutos on ollut heinäkuussa alkanut asepalvelus.
Kesän ennätyshelteet, täysin uudenlainen ympäristö, oman paikan löytäminen satojen tuntemattomien
siilipäiden joukossa sekä intensiivinen arki eivät
päästäneet alokasta helpolla. Hujauksessa ohikiitävät
viikonloppuvapaatkin toivat päänvaivaa - priorisoinko levon vai ystävät, ja jos ystävät, niin ketkä heistä?
Ja on inttiinkin mahtunut jo monenlaisia muutoksia. Sotilasarvoni on muuttunut pariinkin otteeseen,
ja koulutushaaran myötä jopa joukko-osastoni on

vaihtunut. Sen myötä monet alokkaana opetellut
käytännöt, joihin olin jo kertaalleen sopeutunut, täytyi sisäistää uudelleen.
Kaikkien muutosten ja epävarmuuden keskellä on
tuntunut loogiselta turvautua ja lähentää suhdettani
Jumalaan, häneen, joka ei muutu vaan on sama eilen,
tänään ja ikuisesti. Häneen, joka on luvannut olla
kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti.
Tulevana vuonna intin päätyttyä minulla on vuorossa muutto omaan kotiin vieraaseen kaupunkiin,
uuden koulun aloittaminen ja toivottavasti myös ensimmäinen työpaikka. Nämäkin elämänmuutokset
saan kohdata toiveikkain mielin luottaen, että hänen
kätensä kantavat. Hänellä on suunnitelma minunkin
varalleni, hän antaa minulle tulevaisuuden ja toivon.
“Minä lähetän enkelin kulkemaan sinun edelläsi,
suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen
paikkaan, jonka olen sinulle varannut.” 2. Moos.
23:20
Antti Järviniemi
Kirjoittaja on varusmiesdiakoni,
jonka palveluspaikkana on
Niinisalo
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Hymyllä ja sydämellä 100 vuotta
Teksti ja kuvat: Henna Ryömä

S

Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen
iloiset sisaret valmiina keräämään uusia kokemuksia.

Tuli ja leimaus.
Kajaanin sisar
näyttää mallia.

otilaskotityö täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja sitä on juhlistettu monissa eri tapahtumissa
ja tempauksissa. Sotilaskotiliitto
järjesti vihreille sisarille Kajaanissa,
Kainuun prikaatissa, 21.-23.9.2018
juhlaleirin juhlistamaan 100-vuotista
sotilaskotityötä. Leirille osallistui lähes
200 sisarta eri puolilta Suomea. Säkylän
Sotilaskotiyhdistyksestä oli mukana
seitsemän reipasta sisarta. Kaikki Säkylän sisaret majoittuivat tuvassa, vaikka
maastomajoitustakin oli tarjolla.
Osallistujien oli mahdollista valita
seuraavista kursseista kiinnostavin:
sisar maastosta, sisar viestijänä, sisar
ratissa, sisar kouluttajana ja nuoret sisaret. Juhlaleirin sisältö oli rakennettu
siten, että kaiken ikäiset pystyivät osallistumaan. Pääasia leirillä oli kuitenkin
yhdessäolo, yhteisöllisyys ja itsensä
kehittäminen. Näitä asioita tuli esille
myös sotilaskotisisaruudesta tehdyssä
kyselyssä, minkä tuloksia esiteltiin
sunnuntain päätöstilaisuudessa.
Säkylän sisarista viisi osallistui
maastokurssille ja kaksi kouluttajakurssille. Molemmilla kursseilla oli
samat teemat, mutta hieman eri näkökulmasta. Maastokurssilla opeteltiin
kenttäleipomotoimintaa, alkusammutusta, ensiapua, auton naamiointia,
auton inventointia ja pakkaamista
käytännön näkökulmasta. Kouluttajakurssilla tehtiin koulutuskortit näistä
samoista teemoista.
Kurssien lisäksi 100-vuotista sotilaskotityötä juhlistettiin lauantai-illan
illanvietolla ja sunnuntain päätöstilaisuudella, missä kuultiin Kainuun
prikaatin prikaatinkenraalin Tuomo Revon katsausta Euroopan turvallisuustilanteesta. Kajaanin Sotilaskotiyhdistys
vastasi juhlien onnistuneesta ohjelmasta. Kiitos siitä!
Leiriviikonloppu tarjosi meille hienoja elämyksiä ja uusia kokemuksia.
Yksi mieleenpainuvimmista elämyksistä oli aamuhartaus ja kenttäehtoollinen
Voiton tien kirkossa.

Voiton tien kirkko vihertyi
sisarista. Tämän haluaisin
kokea uudelleen.

www.sotku.fi
30

Kenttäleipomossa paistuvat makoisat munkit.
Leirillä kuultiin muiden yhdistysten kokemuksia ja opittiin uusia kikkoja, joilla soitellaan entistäkin herkullisempia munkkeja.

Isoissa harjoituksissa sotkuautokin naamioidaan näkymättömiin. Kajaanin pojat olivat valmistelleet leiriläisille
hienon näytöksen ja nyt tiedämme, mikä on muun muassa
perhonen.

31

Vapaudenristin nauhat
kertovat Vapaussodasta
Teksti: Kari Nummila

V

apaudenristin punavalkoinen, näkyvä nauha varustettuna kirjoituksin ”Satakunta” ja ”Pori” Porin prikaatin
nykyisen lipun tangon huipussa on
meille NYKYPORILAISILLEKIN konkreettinen merkki siitä, että perinnejoukko-osastomme osallistui Vapaussotaan vuonna 1918. Näin PORILAISET
olivat osaltaan varmistamassa sitä, että
punakapina/vallankumousyritys/ valtiopetos saatiin torjuttua.
Huhtikuun puolivälissä v. 1918 Senaatin eli maan laillisen hallituksen,
kenraali Mannerheimin johtamien
joukkojen, Porin Rykmentin I ja II pataljoonat vapauttivat Porin punaisten
vallasta. Porin asukkaat luovuttivat torilla pidetyssä vapautusparaatissa naisten valmistaman ja lahjoittaman lipun
Porin Rykmentille. Luovutusjuhlassa
soitettiin mm. Maamme-laulu ja Pori-
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laisten marssi. Lipussa oli sinikeltainen
pohja ja sen keskelle oli ommeltu perinteinen Satakunnan vaakuna, toinen
puoli vailla vaakunaa.
Senaatin joukkojen voitonparaatiin
16. toukokuuta vuonna 1918 Helsingissä osallistui 75 PORILAISTA soturia,
joita Mannerheim tervehti ohimarssissa sanoin ”Hyvää päivää PORIN
URHOT, minä kiitän teidät, te PORIN
POJAT, voitoistanne Laviassa, Ikaalisissa, Pomarkussa, Ahlaisissa ja muualla”.
Rykmentin lipussa oli siis alun perin vaakunakuvio (Satakunta) vain sen
toisella puolella. Lippu vihittiin varsinaisesti 13. huhtikuuta 1919 Porissa.
Paikalla oli silloin myös valtionhoitaja/
ylipäällikkö Mannerheim. Lipun vihkimistä edelsi juhlajumalanpalvelus.
Mannerheimin määräyksestä lipun
toiselle puolelle ommeltiin vielä myöhemmin v. 1919 Varsinais-Suomen

vaakuna: olihan Rykmentin miehistä
rekrytoitu jo silloinkin enin osa nimenomaan Varsinais-Suomesta.
”Punakapina” alkoi 27. tammikuuta
1918. Kansanvaltuuskunta ja Suomen
punainen kaarti ottivat haltuunsa Etelä-Suomen, paikoin punakaarti hallitsi
osia Suomesta jo paljon aikaisemmin,
mm. Turku oli punaisten käsissä jo 15.
marraskuuta 1917 alkaen.
Satakunnan rintamalle – pääpaikkana Kankaanpää - hallituksen joukkoihin Varsinais-Suomesta pyrkineet kokivat ongelmia; esimerkiksi Loimaalta
”punaisten linjojen” läpi pääsi vain 23
miestä Satakunnan ryhmään. jota johti
vapaaehtoisena
suomalaissyntyinen
ratsuväen kenraali Ernst Linder (1924
Pariisissa kouluratsastuksen kulta,
Ruotsin armeijasta). Linder ja Mannerheim olivat lapsuudentuttuja. Mannerheim oli kehunut Linderille, että
PORILAISET olivat ryhdikkäin osasto
toukokuun voitonparaatissa.

Jääkäriliike tuli avuksi
Senaatin puolella sodankäynti ja
joukkojen koulutus koheni, kun Saksassa jääkärikoulutuksen vuosina 1915
– 1917 saaneet alkoivat palata kotimaahan, pääjoukko tuli 25.2.1918. Kaksi
tunnettua, myöhempää PORILAISTA
ovat mm. jääkärieverstiluutnantit Yrjö
Nahi ja Viljo ”Puujalka” Laakso, Mannerheim -ristin ritari. Samaan joukkoon
kuuluivat myös mm. jääkärikenraalit
Hugo Österman ja Paavo Talvela. Jääkärit toteuttivat rohkeasti ja henkensä
kaupalla loistavaa visiotaan ”Irti Venäjästä”.
PORILAISTEN vapaussotatietä on
kuvattu ”maanläheisesti” mm. Lauri
Jalavan kirjassa ”Komppaniamme Vapaussodassa” Se on kertomus joukosta,
joka käytti ensin nimeä Turun komppania, myöhemmin Porin Rykmentin
5. komppanian turkulaiset; joukkoon
kuului kyllä salolaisia ja loimaalaisiakin. (Turku 1928 Polytypos). Se kuului
Rykmentin II pataljoonan, jota komensi jääkärikapteeni Paavo Talvela.

RG32M raskas partioauto aseistettuna
PKM-konekiv‰‰rill‰ Porin prikaatin
lipun kanssa Itsenäisyyspäivän paraatissa 2015. Kuva: MKFI / Wikimedia
commons.

Salamamarssilla Porista
Urjalaan
100 vuotta sitten se ei tainnut olla
nykysilmin katsoen ihan salamamarssia vihollisen perässä. Fyysisesti oli
kyse rajusta koettelemuksesta, jota
kaikki eivät omin jaloin kestäneet ja
jaksaneet: olihan kyse kuulemma ”mainehikkaammasta koko Vapaussodan
päivämarssista”, silloin jaksolla Vammala-Urjala, peräti 70 km!” Sen ajan
jalkavarustus ei aina ollut kovin kehuttava. Paluumatkalla Urjalasta Turkuun
poikettiin ”välihuoltoon” mukana olleiden loimaalaisten koteihin. Loimaalta
jatkettiin resiinakyydillä Mellilään,
loppumatka tavarajunan avovaunussa,
ilman istuimia!
Kuninkaallinen Porin rykmentti oli
perustettu jo v. 1626 – tosin tämä nimi
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vakiintui vasta Suuren Pohjan sodan
aikana vv 1700 – 1721; se kulki alun
perin komentajansa, eversti Arvid Hornin nimellä. Olimme Ruotsin alamaisia
niin, että Suomessa, valtakunnan itäosassa sotaväenotto oli suhteellisesti
paljon ankarampaa kuin emämaassa,
samoin miestappiot!
Suomi irtautui Ruotsista tappiollisen
Suomen sodan jälkeen vuonna 1809.
Tämä jälkeen rykmentti lakkautettiin
yli 50 vuodeksi. Vuoden 1878 asevelvollisuuslain perusteella perustettiin tarkka-apumajapataljoonia, joista 2. Turun
Suomen Tarkk’ampujapataljoona toimi
Turussa vv 1880 – 1901. Se lakkautettiin siis jo ensimmäisellä sortokaudella.
Kyse on Porin prikaatin perinnejoukosta. Rykmentillä on ollut siis monta eri
nimeä 1900-luvulla.

Porin prikaatin killan
joulutervehdys

V

uosi alkaa olla lopuillaan ja kuluneen
vuoden aikana on saatu aikaan isoja päätöksiä myös killan kannalta. Koti säilyy,
sillä Säkylän kunta on ostanut Senaattikiinteistöiltä kerhokiinteistön, eli kerhorakennuksen ja sen tontin. Kunta luovuttaa sen vastuulliselle
toimijalle ja siksi on perustettu Huovinrinteen kerhosäätiö sr. Suurin kiitos aktiivisuudesta säätiötä perustettaessa kuuluu Olli Nepposelle sekä Rami Saarelle
ja Mika Kalliomaalle. Ilman heitä nykymuotoinen
kerhotoiminta olisi Säkylässä päättynyt ja kaikelle
toiminnalle välttämätön tila olisi poistunut käytöstä.
Kilta on lähtenyt säätiön yhdeksi perustajajäseneksi investoimalla säätiön perustamispääomaan.
Eräänä killan tärkeänä tehtävänä on perinteiden
vaaliminen. Kerhorakennuksen toiseen päähän jää
varmaan ravintolatoiminta, mutta toiseen päähän
perustetaan uudelleen tällä hetkellä varastoituna
oleva Porilaismuseo. Näin ollen tulemme auttamaan
prikaatia osallistumalla museon kehittämiseen.
Varusmiehillekin on helpompi kertoa perinteistä oikeassa ympäristössä. Toivottavasti Porilaismuseo on
tulevaisuudessa uudelleen yksi tärkeä osa Pyhäjärviseudun museoita.
Kiltalaiset osallistuivat viime kesänä varusmiesten
läheisille järjestettyyn päivään Huovinrinteellä tarjoten erilaista viihdykettä ja pyrkien rekrytoimaan vieraita killan jäseniksi. Myös Autojoukkojen Turun ja
Pioneerikilta olivat mukana. Päivä onnistui hienosti
ja prikaati on pyytänyt meitä mukaan myös tammikuussa.

Kiltalaisille on Kiltayhteistyö-sivulla tarjottu
enemmän mahdollisuuksia osallistua erilaisiin
maanpuolustushenkeä ylläpitäviin tapahtumiin niin
Turussa, Raumalla ja Porissa. Muutamat muut killat
ovat toivottaneet jäsenemme tervetulleiksi paikallisiin tai alueellisiin tapahtumiin.
Yhteistyö Porin prikaatin kanssa on ollut hyvin
miellyttävää. Koko prikaatin johto on ollut todella aktiivinen sekä tukenut ja kannustanut meitä hienossa
harrastuksessamme. Olemme tunteneet olevamme
prikaatin siipien suojassa, emmekä häiritsemässä
virkamiesten työpäivää.
Nyt on alkamassa killan 60-vuotisjuhlavuosi ja
valmisteluja sen suhteen on tehty jo pitkään. Eero
Nurminen on työryhmän vetäjänä huolehtinut suunnitelmallisesti valmisteluista. Historiakirja valmistuu
juhliin mennessä. Kilta on siirtynyt nykyaikaan ja
avannut Facebook-sivut. Tuula Rahkonen on antanut ammattitaitonsa käyttöön ja tehnyt suuren työn
sivujen suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa.
Nyt katsotaan, miten kilta kykenee tulevaan viestintään vastaamaan.
Haluan kiittää Porin prikaatia, yhdistyksen hallitusta ja alueosastojen aktiiveja kuluneen vuoden
aikana eri paikkakunnilla järjestetyistä hienoista
tapahtumista sekä kaikkia kiltalaisia osallistumisesta
eri tapahtumiin!
Rauhallista Joulun aikaa
teille kaikille!
Markku Heinonen
killan puheenjohtaja
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www.protolab.fi

IKKUNAT, OVET, KALUSTEET

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

KOTIMAISTA LAATUA

Meillä yrittäjä on supersankari!

Lieto - mahtipaikka
tuloksen tekemiseen.

tontit.lieto.fi

DOMUS YHTIÖT OY
PUUSEPÄNKATU 1
32200 LOIMAA
P. 0207 100 200
WWW.DOMUS.FI
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2016
Suomen parasta
elinkeinopolitiikka

2016, 2017, 2018
Maakunnan paras
yrittäjyysilmapiiri

Suomen yrittäjät ja
elinkeinopoliittinen mittaristo

Varsinais-Suomen
maakuntaennuste

Loimaan alueosaston ja
Vääpelikerhon joulujuhlaa
vietettiin suurella joukolla
Teksti ja kuvat Tuula Rahkonen

Marraskuun viimeisenä päivänä ja samalla
talvisodan alkamisen
79-vuotismuistopäivänä
vietettiin Porin prikaatin
killan Loimaan alueosaston ja Vääpelikerhon
järjestämää jouluista
juhlahetkeä sekä
nautittiin joulupöydän
antimista Haaran-Onkijoen kyläyhdistyksen
kylähalli Pääskynpesässä Loimaalla.

T

änä vuonna jo seitsemättä kertaa
järjestetty ja perinteeksi muodostunut jouluinen tapahtuma
keräsi yhteen yli 130 killan jäsentä sekä
joukon kutsuvieraita. Paikalle kutsuttujen joukossa oli myös veteraaneja.
Heistä vanhin oli iältään 103-vuotias
Tarmo Ahti (Koski TL). Hän on myös
koko killan vanhin jäsen.
Tilaisuudessa puhunut Porin prikaatin komentaja eversti Mika Kalliomaa
korosti Porin prikaatin killan ja muiden maanpuolustusjärjestöjen osuutta
maanpuolustustahdon ylläpitämisessä
ja siteerasi ylipäällikön 6.12.2017 antamaa päiväkäskyä seuraavasti ”Itsenäisyys on paitsi lahja, niin myös tehtävä.
Pitämällä Suomi ja suomalaiset hyvinvoivina ja maamme turvallisena elää,
varmistamme kyvyn tehdä valintoja
omista lähtökohdistamme jatkossakin.
Näin osoitamme myös kunnioituksemme aikaisempien sukupolvien työtä ja
uhrauksia kohtaan.”
- Te kiltalaiset täytätte ylipäällikön

mainitsemaa itsenäisyyden tehtävää
muistuttamalla aikaisempien sukupolvien työstä ja uhrauksista, hän sanoi.
Eversti Kalliomaa totesi perinteiden
näkyvän arjen työssä ja tulevaisuuden
kehittämisessä.
- Perinteiden soihtua kantaa ja arjessa perinteistä meitä muistuttaa vahva
Porin prikaatin kilta. Siksi meidän tuleekin haastaa itseämme miettimään
mitä perinnejoukkomme viimeisen
lipun kantajan toteamus ”Kunnia, Velvollisuus, tahto” tarkoittaa meille tässä
ajassa eläville.
Kalliomaa totesi juhlavuosien nostavan itseoikeutetusti korokkeelle aikaisempien sukupolvien velvoittavan
perinnön.
- Killan tekemä perinne- ja maanpuolustustyö osana koko Suomen
maanpuolustustyötä kantaa vahvaa
satoa. Suomen 100-vuotisjuhlavuoden
jälkeen olemme tänä vuonna juhlineet
Puolustusvoimien 100-vuotista taivalta.
Nämä virstanpylväät tarjoavat oivan
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mahdollisuuden pysähtyä miettimään
historiaa sekä sen oppeja tälle päivälle
ja tulevaisuudelle.
Kalliomaa korosti kiltatyön olevan
myös aivan maanpuolustuskyvyn ytimessä.
- Suomalaiset arvostavat tekemäänne työtä. Maanpuolustus on edelleen
yhteinen asia. Tasavallan presidentin
sanoin ”Me kaikki olemme maanpuolustajia.” Tällä mielestäni ylipäällikkö
muistuttaa meitä perustuslain säätämästä maanpuolustusvelvoitteesta, hän
totesi.
Juhlahartauden piti Suomen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) toiminnanjohtaja pastori Tom Säilä. Tilaisuudessa
esiintyi Matti Merta haitarilla musisoiden. Totuttuun tapaan laulettiin myös
joululauluja yhdessä.
Tunnelma tilaisuudessa oli lämminhenkinen ja kiireetön. Kaikki nauttivat
yhdessäolosta, hyvästä seurasta ja Kössin pitopalvelun jouluisen noutopöydän antimista.

NYT
RAHAA
OSTOISTA
ENTISTÄ
HELPOMMIN.

Portti avoinna hyvään palveluun!
Kiinteistönhoito
Lasituspalvelu

Maalauspalvelu
Siivouspalvelu

Puh. 044 7442 300
Päivystysnumero 044 7442 310

Turuntie 61, 32200 LOIMAA • www.pihaportti.fi

Äly, taide

ja

Alensimme pysyvästi
Satakunnan Osuuskaupan bonusrajoja.
Tarkista uudet bonusrajasi:
s-kanava.fi/satakunta

hyvinvointi

asuvat meillä
Kankaanpään kaupunki
www.kankaanpaa.fi

Liity Killan
jäseneksi!
Se käy helposti osoitteessa:
www.porinprikaatinkilta.fi/
JÄSENYYS/Jäsenhakemus

Porin prikaatin kilta ry.
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TYÖKOKEMUSTA,
JOTA ET KOTIMAASTA SAA
Kriisinhallintatehtävissä palvelee tälläkin hetkellä yli 500 suomalaista.
Lue lisää mahdollisuuksistamme: rauhanturvaajaksi.fi
Haku käynnissä 24 h

Katso videot

ennessä.
Hae 15.tammikuuta m
at.fi
www.puolustusvoim

Tutustu
videoon
tällä koodilla
www.youtube.com/puolustusvoimat

Puolustusvoimat

Suomen Kansainvälinen Valmiusjoukko

