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Kenttäpostia KAAKKO 19
-harjoituksesta

Komentaja ja esikunnan upseereita ”siellä jossakin”.

K

irjoitan tätä artikkelia Puolustusvoimien
pääsotaharjoituksessa
”Kaakko 19”. Istun lumipuku päällä ja pistooli vyöllä eräällä komentopaikalla taannoisen päämajakaupungin
Mikkelin lähellä. Talvi tekee tuloaan,
yöllä on satanut lunta, aurinko paistaa
puiden latvoihin ja pakkasta on viisi astetta. Juuri tänään 30.11.2019 tulee kuluneeksi päivälleen 80 vuotta talvisodan
syttymisestä. Erityisesti näin harjoituksessa on hyvä hetki pohtia syksyä 1939
ja erityisesti sodan ensimmäisiä päiviä.
Tuolloin Suomi pyrki kaikin poliittisin
ja diplomaattisin keinoin välttämään
kriisin eikä kukaan uskonut sodan todella puhkeavan, mutta lopulta Suomi
joutui sotilaallisesti puolustamaan isänmaata ja itsenäisyyttään.
80 vuotta sitten Suomen kenttäarmeija
oli viholliseen verrattuna alivoimainen
ja huonosti varustettu. Materiaaliset
ja koulutuksellisetkin puutteet korvattiin hengellä ja tahdolla sekä vahvalla
uskolla oman tehtävän oikeutukseen.
Tunnettiin maasto ja olosuhteet. Ehdittiin hieman valmistautua pahimpaan.
Ja luotettiin siihen, että jokainen hoitaa
velvollisuutensa, kaveria ei jätetty. Syntyi talvisodan ihme ja torjuntavoitto
saavutettiin, ja Suomi säilyi itsenäisenä, vaikka talvisodan päättäneen rauhan ehdot olivatkin ankarat.

Talvisotaa seurasivat jatkosota ja Lapin sota. Materiaalia saatiin hankittua,
joukkojen suorituskyky kehittyi, samoin esimiesten johtamistaito taistelutekniikasta sodanjohtamiseen. Noista
ajoista tähän päivään tultaessa korsu
on vaihtunut komentopaikkavaunuksi,
Petromax sähkövaloon ja kartat näyttöihin. Paljon on kuitenkin säilynyt
ennallaan - tilannekuva ja -ymmärrys
ovat johtamisen ehdottomia edellytyksiä, operaatiot on suunniteltava huolellisesti, käskyjen on oltava selkeitä ja
toteuttamiskelpoisia ja esimiesten on
johdettava joukkojaan edestä. Yhteyksien mahdollisesti katketessa, on käytettävä lähettejä ja tapaamisyhteyksiä.
Moottoroidun vihollisen eteneminen
on pysäytettävä miinoilla, pysähtyneeseen vaunuun on kyettävä ampumaan
panssarintorjunta-aseilla.
Epäsuoran
tulen käyttö on avainasemassa, oma
toiminta on suojattava ja vastahyökkäys ei tule koskaan liian aikaisin. Ilman
toimivaa huoltoa taistelua ei voi voittaa. Luottamus esimieheen ja kaverista
huolehtiminen ovat edelleen ensiarvoisen tärkeitä. Kaikille sotilaille tuttuja
periaatteita, jotka eivät ole muuttuneet
teknologisesta kehityksestä huolimatta.
Talvisodan ihme voi syntyä uudelleen,
mutta sen varaan ei voi rakentaa. Ma-
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teriaalisen suorituskyvyn lisäksi tarvitsemme koulutettuja joukkoja - sotilaan
perustaidot omaavia ja motivoituneita
reserviläisiä. Yleisessä asevelvollisuudessa ja laadukkaassa koulutuksessa
on Suomen vahvuus tänäänkin. Tulee
myös muistaa, että sotakelpoinen ja
suorituskykyinen joukko ei synny ilman välineiden, toimintatapojen ja perustaistelumenetelmien hallintaa, jotka
saavutetaan vain harjoittelemalla.
Kaakko 19 -harjoitus päättyy 4.12. ja
lumipuvut vaihtuvat itsenäisyyspäivän
paraativarustukseen.
Itsenäisyyspäivän juhlapuheissa perustellusti kunnioitetaan niitä uhrauksia, joita veteraanisukupolvi oli valmis tekemään
isänmaan puolesta ja Suomen itsenäisyyden säilyttämiseksi. Itsenäisyyttä
tulee kuitenkin arvostaa ja sen eteen
tehdä työtä vuoden jokaisena päivänä.
Parhaiten tämän toteutamme Porin prikaatissa sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskykyjä ja valmiutta ylläpitämällä sekä laadukkaalla koulutus- ja
harjoitustoiminnalla ensi vuonnakin.
Toivotan kaikille rauhallista joulua ja
erinomaista vuotta 2020.

”Everstiluutnantti Ari-Pekka Väänänen
on aloittanut lokakuussa 2019 Porin
prikaatin esikuntapäällikkönä ja hän
toimii joukko-osastolehti Porilaisen
päätoimittajana.”

Seikkaile Säkylään

www.sakyla.fi

OLETKO ETSIMÄSSÄ
UUTTA KOTIA?

KUN ET TAHDO
PANKILTASI
KOHTELUA VAAN
PALVELUA

Kruunuasunnot tarjoaa
monipuolisia asumisratkaisuja
Dragsvikista Sodankylään.

Hae Puolustusvoimien palvelukeskuksesta
työsuhdeasuntoa.

Koti sinua varten
OTA YHTEYTTÄ!
www.kruunuasunnot.fi
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Paikallispataljoonan
hyökkäys oli

MYRSKYN
huipennus
Teksti ja kuvat: Porin prikaati
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aikallispataljoonan tukialueen
taisteluharjoitus Myrsky 19 järjestettiin Porin prikaatissa Säkylässä 15.–17. marraskuuta.
Kyseessä oli Puolustusvoimien vapaaehtoinen harjoitus ja siihen osallistui
noin 650 vapaaehtoista reserviläistä,
30 varusmiestä ja 20 Puolustusvoimien
palkattuun henkilökuntaan kuuluvaa.
Harjoituksen johtajana toimi LounaisSuomen aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Joni Lindeman.
Myrsky 19 oli ensimmäinen paikallisjoukkojen harjoitus prikaatissa, jossa
toimittiin 1.1.2020 voimaan astuvan
uuden vapaaehtoista maanpuolustusta
koskevan lain mukaisessa asennossa.
Harjoituksen johtamisesta vastasivat
Puolustusvoimien
Lounais-Suomen
aluetoimiston ja Porin prikaatin ammattisotilaat.
Harjoituskumppanina
toimi MPK Lounais-Suomi, joka tuki
harjoitusta koulutuksen, huollon, perustamisen ja purkamisen osalta. Porin
prikaatin ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) yhteistoiminnasta
sekä vastuunjaosta saatiin arvokasta
kokemusta tulevaa vuotta silmällä pitäen.

Harjoitus käynnistyi perjantaina ensimmäisten joukkojen nopealla perustamisella, joka oli viime vuoden myrskyn
tavoin myös tällä kertaa yksi harjoituksen kärkiteemoista. Perustamisen jälkeen koulutettavien taistelijoiden ampuma-asennot hiottiin viimeisen päälle
kuntoon MPK:n reserviläiskouluttajien
opein. Koulutus valmensi reserviläistaistelijat erinomaisesti lauantain vaativaan
rynnäkkökivääriammuntaan.
Lauantaina perustettiin maakuntakomppaniat, jotka saivat välittömästi
perustamisen jälkeen ensimmäiset tehtävänsä toteuttaa vaarallisten henkilöiden etsintä- ja kiinniotto-operaatiot.
Maakuntakomppaniat olivat kouluttautuneet operaation toteutustapaan
kevään tukialueen taistelu 1 harjoituksessa, jolloin Myrskyssä kyettiin toimimaan jo sovelletusti.
Myrsky eteni nousujohteisesti koulutuksesta soveltaviin tilanneharjoituksiin. Lauantaina maakuntakomppaniat
sekä sotilaspoliisikomppaniat olivat
harjaantuneet ja kouluttautuneet vaa-

rallisen henkilön etsintään- ja kiinniottoon. Pataljoonan tukevat osat olivat
harjoitelleet toimintansa osana pataljoonan hyökkäystä.
Harjoituksen huipennus oli Oripään
lentokentän alueelle sunnuntaina toteutettu pataljoonan hyökkäys. Harjoittelevan joukon tehtävä oli lyödä
alueelle tunkeutunut vihollinen. Tehtävään liittyvät käskyt laadittiin sekä sotapelattiin lokakuussa järjestetyssä esikuntaharjoituksessa. Esikuntaharjoitus
mahdollisti hyökkäyksen onnistuneen
toteutuksen Myrsky-harjoituksen lyhyestä valmisteluajasta sekä aamuyön
pimeydestä huolimatta.
Pataljoonan hyökkäys käynnistyi sunnuntai aamulla kello 05.00, jolloin tiedustelu sai viitteet sekä näköhavainnon
vihollisesta Oripäässä. Taistelu aloitettiin sotilaspoliisikomppanian eristäessä
taistelualueen ja iskevien osien keskittämisellä lähtöasemaan pimeyden turvin. Ennen auringon nousua noin kolme
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tuntia vihollishavainnosta käynnistettiin pataljoonan hyökkäys, johon osallistui kaikkiaan neljä yksikköä. Kahden
maakuntakomppanian hyökkäyksellä
lyötiin alueelle tunkeutuneen vihollisen eristys- sekä toimintaosat. Taistelu
kesti kokonaisuudessaan aamupäivän
ja päättyi yksiköiden päästessä tavoitteeseen. Vihollisen taistelijat tuhottiin
tai otettiin kiinni viimeistään eristämistasalla. Sotilaspoliisikomppania vastasi
kiinniotettujen kokoamisesta. Pataljoonan huolto tuki taistelua eteentyönnetyllä huoltotukikohdalla.
Harjoituksesta voidaan todeta sen onnistuneen erinomaisesti. Harva joukko
kykenee perustamisen jälkeen kahden
päivän kuluttua toteuttamaan pataljoonan hyökkäyksen ja vieläpä purkamaan
harjoituksen päivän päätteeksi. Tämä,
jos jokin, on esimerkki reserviläisten
ammattitaidosta ja halusta sitoutua
maanpuolustustyöhön!

Varusmieskoulutus päivittyy
uudelle vuosikymmenelle.

M

aavoimissa aloitetaan uuden
koulutusmallin,
Koulutus
2020 -ohjelman (K2020), laajamittainen kokeilu saapumiserän 1/20 aloittaessa palveluksensa. Tämän mahdollistamiseksi Porin
prikaatissa on kolmen viimeisen saapumiserän aikana kokeiltu ja edelleen
kehitetty K2020 - ohjelman perusteita. Kokeilu on tuottanut hyviä tuloksia, mutta vaatinut samalla ponnisteluja meiltä kaikilta. Voisikin todeta, että
”umpihangessa edettäessä ensimmäisellä on suurin työ polun painamisessa
takana tuleville”.
Omasta näkökulmastani voinkin todeta, että olemme täyttäneet erinomaisesti meille uskotun kokeilutehtävän.
Tämä tehtävä on vaatinut toteuttajiltaan sopeutumiskykyä muuttuviin tilanteisiin. Kokeilun luonne on ollut samaan aikaan uusien asioiden luomista
sekä vanhojen asioiden ylläpitoa. Tämä
on lisännyt työn määrää, mutta samalla
antanut meille hyvän mahdollisuuden
vaikuttaa kokeilun tuottamien perusteiden sisältöön.
Tulevaisuus näyttää valoisalta. Kertaalleen tehty valmistelutyö keventää koulutustapahtumien valmistelua tulevilla
saapumiserillä. Päivitetyt varusmiesten

koulutusta ohjaavat normit selkeyttävät toimintaa, kun yhteinen toimintatapa vakiintuu myös muihin joukkoosastoihin. Muutaman vuoden kuluttua
tehdyt uudistukset ovat jo arkipäivää
ja keskitymme hiomaan menetelmiä
ja päivittämään sisältöjä tarpeen mukaan. Jatkossa myös osaamiskeskustoiminta löytää sille parhaat tavat toimia,
ja paine yksittäisillä toimijoilla helpottaa, kun koulutusmateriaalin tuotto
saadaan leveämmille hartioille. Varusmiesten kouluttaminen ja joukkojen
tuottaminen reserviin ovat jatkossakin
tärkein tehtävämme. Olemme yhdessä
keränneet suuren määrän palautetta ja
kehitysideoita niin joukkoyksiköiden
esikunnista ja perusyksiköistä kuin tukiorganisaatioistakin. Tämä palaute on
ohjannut kokeilujen suuntaa viimeisen
puolentoista vuoden ajan. Kaikki tahot
ovat olleet sitä mieltä, että muutoksia
on hyvä tehdä ja osallistuneet aktiivisesti kehitystyöhön.

Verkkopohjaisuus ja kehittyvät
tietojärjestelmät toimintaa
tehostamassa
Puolustusvoimat seuraa aikaansa ja
hyödyntää verkkopohjaisuuden mah-
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dollisuuksia koulutuksessaan. Tarkoituksena ei ole vähentää annetun koulutuksen määrää tai siirtää koulutusta
vain verkoissa toteutettaviksi kursseiksi. Tarkoituksena on tuoda uudet
tavat tukemaan koulutuksen järjestämistä ja koulutusmateriaalin saatavuutta. Samalla mahdollistetaan entistä paremmat lähtökohdat itseopiskelulle ja
osaamisen arvioinnille. Uuteen koulutustapaan siirryttäessä päivittyvät kaikki koulutusta ohjaavat asiakirjat. Samalla hylätään verkkolevyjen syövereissä
olleet aselajikohtaiset koulutussuunnitelmat. Jatkossa koulutusmateriaali
säilytetään erillisellä palvelimella, joka
mahdollistaa julkisen sekä turvaluokitellun materiaalin käytön varusmieskoulutuksessa. Verkkopohjaisuuden
etuna voidaan nähdä myös koulutusmateriaalin yhtenäisyys ja päivitettävyys, kun materiaalia tarkastetaan ja
päivitetään vastuullisen tahon toimesta. Koulutusmateriaaleista ja niiden
säilyttämisestä ja päivittämisestä vastaavat tulevaisuudessa joukko-osastot
osaamiskeskusvastuujakojen mukaisesti. Kaikki koulutussisällöt on jatkossa tallennettu verkkoon, josta kouluttaja hyödyntää tarvitsemiaan sisältöjä ja
antaa tarvittaessa palautetta saamansa

materiaalin laadusta ja soveltuvuudesta
koulutuskäyttöön. Palautetta voi antaa
suoraan työtilan välityksellä, jolloin annettu palaute jää heti sisällöstä vastaavan tahon hyödynnettäväksi. Tällöin
koulutusmateriaalin päivittäminen nopeutuu huomattavasti siitä, miten koulutussuunnitelmia aikaisemmin päivitettiin.
Edellytyksenä tietenkin on, että henkilöstö sitoutuu uuteen toimintatapaan ja
kaikkien osapuolten toiminta mahdollistetaan muun työn ohessa. Henkilöstöltä kysytään jatkossakin jaksamista,
kun perustyöksi miellettävien asioiden lisäksi velvoitetaan osallistumista
kokeilu- ja osaamiskeskustoimintaan.
Työmäärän kasvaminen pystytään tulevaisuudessa kuitenkin taittamaan,
kun käynnissä olevien kokeilujen kaikki meneillään olevat kehityslinjat saadaan valmiiksi. Tarkoituksena on, että
jatkossa ohjelmistorobotiikka, konepoiminta ja ehkä pidemmällä tulevaisuudessa myös tekoäly ottavat hoitaakseen suuren osan tällä hetkellä käsin
tehtävästä tietohallinnosta ja varusmiesten tietojen kirjaamisesta.
Varusmiesten valintajärjestelmää kehitetään osana muuta varusmieskoulutuksen kehitystä. Tarkoitus on jatkossa hyödyntää tietojärjestelmiä entistä
tehokkaammin varusmiesten palvelustehtävien määrittelyssä. Käytännössä tämä mahdollistaa laaja-alaisemmin
eri ominaisuuksien huomioimisen aikaisemmin kuin vanhassa mallissa.
Kutsuntatilaisuuksien ja mahdollisten
erillisten valintatilaisuuksien tulee jatkossa mahdollistaa entistä paremmat
tiedot varusmiesten soveltuvuuksista jo ennen palveluksen aloittamista
ja ensimmäisiä yksikköjakoja. Tämä
mahdollistaa koulutuspolkujen luomisen yksilöllisemmiksi sekä palvelusaikaisten muutosten, kuten yksiköstä
toiseen muuttamisen vähentämisen.
Myös reserviin siirtymistä tuetaan entistä kattavammilla ja todennettavissa
olevilla palvelustodistuksilla. Saadun
ja todennetun osaamisen merkitys tulevaisuudessa korostuu kun, osaavan
reserviläisen tiedot ja taidot pystytään
paremmin huomioimaan opetusta antavissa laitoksissa.
Toisinaan reserviläinen ei itse tiedä
osaamisen hyödyntämismahdollisuuksista, toisinaan taas oppilaitokset eivät tunne tai osaa tulkita reserviläisen
hankkimaa osaamista. Porin prikaati etenee kärjessä hankitun osaamisen

todentamisessa ja hyödyntämisessä
palvelusajan jälkeen. Meneillään oleva erillinen hanke tähtää yritysmaailman ja oppilaitosten kanssa yhteistyössä siihen, että palvelusajalla hankitun
osaamisen todentaminen kehittyy,
kun tietojenkäsittelyn automaatiota ja
eri järjestelmien vuoropuhelua keskenään lisätään. Jatkossa varusmies voi
palvelustodistuksen lisäksi saada yksityiskohtaista tietoa saavuttamastaan
osaamisesta ja sen hyödynnettävyydestä niin opiskelussa kuin suoraan
työelämässäkin. Tulevaisuudessa tietoa ei välttämättä tulosteta hänelle paperisena vaan hän voi esimerkiksi puhelimeensa ladatun ohjelman kautta
tarkastella palvelusaikaisia tietojaan ja
menestymistään koulutuksessa. Varsinkin puolustusvoimien tarjoama johtajakoulutus herättää kiinnostusta
oman organisaatiomme ulkopuolella.
Vaikka antamaamme johtajakoulutusta
arvostetaan, ei ole takeita, että reserviläinen saisi siitä aina mahdollisimman
suuren hyödyn hakautuessaan opiskelemaan tai töihin.

Kokeilussa opitaan virheistä
ja karsitaan toimimattomat
asiat pois
Organisaation, joka luottaa tekemisessään hyvään valmisteluun, on ollut
ajoittain vaikea hyväksyä kokeilujen
toimeenpanoa osittain puutteellisilla
perusteilla. Tämä on teettänyt paljon
työtä erityisesti perusyksiköissämme,
jotka eivät ole saaneet valmiita koulutussisältöä käyttöönsä, vaan ovat itse
laajasti valmistelleet käyttämänsä materiaalin, uuden koulutusmallin reunaehtoja mukaillen.
Prosessin aikana koulutusuudistuksen
sisältö on muuttunut saadun palautteen perusteella ja moni yksityiskohta
on tarkentunut vuodesta 2018. Kokeilujen alkaessa Niinisalossa heinäkuussa
2018 perusteet toiminnalle olivat vielä kevyet, toiminta käynnistettiin kuitenkin vahvojen visioiden ja uudistusmielisyyden varassa. Halu muutokselle
tuntui olevan kova kaikilla organisaatiotasoilla. Kokeilussa mukana olleet
Niinisalon perusyksiköt innostettiin
mukaan heti alusta asti, vaikka ensin
moni suhtautuikin epäilevästi uuden
koulutusmallin mahdollisuuksiin toimia myös käytännössä. Porin prikaatin
koulutussektorin vahva panos asioiden
jalkauttamisessa ja verkko-opetuksen
9

optimoinnissa tuki perusyksiköiden
toimintaa. Tehty työ ja saavutetut tulokset havaittiin myös laajasti koulutustoimialalla ja palkittiin vuoden 2018
koulutustekona.
Tammikuussa 2019 kokeilut laajenivat
koskemaan myös Säkylän varuskuntaa. Kokeilun laajetessa uudesta koulutusmallista paljastui lisää asioita, jotka eivät soveltuneet suoraan sellaisina
käytettäviksi varusmieskoulutuksessa.
Kokeiltavat osa-alueet kohtasivat kasvavaa kritiikkiä, mutta taustalla ei ollut halu pysäyttää kokeilua, vaan tehdä siitä paikalliset muuttujat paremmin
huomioiva ja joustavampi. Asioita tarkasteltiin uudestaan ja koulutusmallia
kehitettiin saadun palautteen mukaisesti. Vuoden 2019 aikana molemmista
varuskunnista kerättiin satoja palautteita, joissa esiin nostetut asiat pyrittiin
huomioimaan niin, että kokeilulle annetut vaatimukset ja tavoitteet saataisiin täytettyä myös joukko-osaston jokapäiväisessä toiminnassa. Palautteen
antamisella on merkitystä myös uuden
koulutusohjelman käyttöönoton ja vakiintumisen jälkeenkin.
Toimiva ja laaja kokonaisuus ei synny
hetkessä vaan se vaatii vuosien kehitystyön. Merkille pantavaa on kuitenkin
se että, muuttuvat olosuhteet tekevät
mahdottomaksi puhua koskaan täysin valmiista tuotteesta. Tämä ei kuitenkaan ole haaste vaan mahdollisuus.
Jatkuvan kehitystyön kautta koulutusohjelman tulee alati tarkastella itseään
saadun palautteen perusteella ja verrata käytössä olevia koulutussisältöjä
annettuihin koulutustasovaatimuksiin.
K2020 konsepti tarjoaa erinomaisen
pohjan päivitettävyydelle ja mahdollistaa entistä nopeamman ja keskitetyn
tavan reagoida muuttuviin tarpeisiin.
Mahdolliset muutokset koulutusvaatimuksissa saadaan päivitettyä, verkossa
olevia koulutussisältöjä muokkaamalla
ennen seuraavan saapumiserän koulutuksen alkamista.
Porin prikaatissa tehdyn työn ansiosta
ensi vuonna kaikissa Maavoimien joukko-osastoissa voidaan ottaa laajamittaiseen kokeilukäyttöön koulutusmalli,
jonka edelleen kehittämiselle on nyt
olemassa hyvät lähtökohdat.

Kirjoittaja, kapteeni Tuomas Rapala
toimii koulutussektorilla ja vastaa
Koulutus 2020 -ohjelman kokeilusta
Porin prikaatissa.

Porin prikaatin henkilöstön ylennykset
ja kunniamerkit 6.12.2019
Tasavallan presidentti on ylentänyt 6.12.2019 seuraavat Porin
prikaatissa palvelevat henkilöt
Everstiluutnantiksi
majuri
Leinonen Kalle Matti Johannes
Majuriksi
kapteeni Lähde Hannu-Pekka
Kapteeniksi
Yliluutnantti
Joensuu Kari Sakari August
Yliluutnantti
Kellander Juha Mikael
Yliluutnantti
Saarinen Heikki Mikael
Kapteeniluutnantiksi
Yliluutnantti
Sundell Tom Mauritz
Yliluutnantiksi
Luutnantti
Hildén Joel Aukusti
Luutnantti
Huovinen Tuomas Petteri
Luutnantti
Kerman Jussi Pekka Johannes
Luutnantti
Keränen Juuso Eemeli
Luutnantti
Kinnari Ville Valdemar
Luutnantti
Koskinen Juuso Kustaa
Luutnantti
Malinen Taneli Niko Johannes
Luutnantti
Ovaskainen Janne Antero
Luutnantti
Pullinen Henri Emil Olavi
Luutnantti
Rantakallio Jani Kristian
Luutnantti
Routila Kai Henrik
Luutnantti
Räisälä Sami Oskari
Luutnantti
Saarni Otto Tuomas
Luutnantti
Salomaa Tomi Eero Antero
Luutnantti
Tiitinen Eetu Valtteri
Luutnantti
Vuorio Kristian Oskar

Insinööriluutnantiksi
Ylikersantti
Holma Juha Pekka Kalevi
Teknikkoluutnantiksi
Kersantti
Kanervisto Sami Kristian

Tasavallan presidentti on
6.12.2019 ylentänyt reservissä
seuraavat Porin prikaatissa
palvelevat henkilöt
Yliluutnantiksi
Luutnantti
Järä Joonas Henrik
Luutnantiksi
Vänrikki
Kangas Arttu Aleksanteri
Vänrikki
Mannersuo Valtteri Harrinpoika
Vänrikiksi
Ylikersantti 		
Hakala Henri Juhani Valtteri
Kersantti 		
Halonen Albert Mikael

Maavoimien komentaja on
6.12.2019 ylentänyt reservissä
ylivääpeliksi seuraavat Porin prikaatissa aliupseerina palvelevat ja
antanut heille ylivääpelin
palvelusarvon.
Vääpeli (res vääp)
Tolonen Jani Heikki Valtteri
Vääpeli (res vääp)
Viljanen Jouni Tapani

Porin prikaatin komentaja on
6.12.2019 ylentänyt reservissä
seuraavat Porin prikaatissa aliupseerina palvelevat ja antanut heille
vastaavan palvelusarvon seuraavasti:
Vääpeli
Ylikersantti		
Itkonen Riku Santeri
Ylikersantti
Kersantti Palonen Juho Matias
Kersantti Vallius Toni Jori Juhani
Kersantti Vuorinen Jooel Juhani
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Porin prikaatin komentaja on
6.12.2019 antanut vääpelin
palvelusarvon.
Ylikersantti (res lnt)
Hento Lasse Henrik Matias
Ylikersantti (res lnt)
Karlsson Thomas Berndt Henrik
Porin prikaatin komentaja on
6.12.2019 antanut ylikersantin
palvelusarvon.
Kersantti (res vänr)
Mannersuo Valtteri Harrinpoika
Porin prikaatin komentaja on
6.12.2019 ylentänyt reservissä kersantiksi seuraavat Porin prikaatissa
aliupseerina palvelevat:
Kersantti (res alik)
Karhu Josse Olli-Antti
Kersantti (res alik)
Kiiskinen Matti Toivo Nestori
Kersantti (res alik)
Laukkanen Aapo Eemeli
Kersantti (res alik)
Martikainen Joonas Petteri
Kersantti (res alik)
Mäensalo Aku Aleksi Cristian
Porin prikaatin komentaja on
6.12.2019 ylentänyt reservissä seuraavat Porin prikaatissa siviilivirassa palvelevat henkilöt:
Vääpeli
Varastonhoitaja
Heiskanen Arno Mikael
Kersantti
Varastonhoitaja Stenroos Isko Ilmari
Vahtimestari Rantala Tommi Kristian
Alikersantti
Varastonhoitaja
Myllymäki Teppo Aleksi
Korpraali
Tietopalveluasiantuntija
Domander Panu Ola

Länsi-Suomen Maanpuolustusampumakilpailu 21.9.2019
Porin prikaati järjesti ensimmäistä kertaa Länsi-Suomen maanpuolustus-ampumakilpailun 21.9.2019. Kilpailu toteutettiin samanaikaisesti kolmella
ampumaradalla Vaasassa, Niinisalossa
ja Säkylässä. Reserviläisiä oli kilpailemassa Pohjanmaalta, Satakunnasta ja
Varsinais-Suomesta.

Kilpailu toteutettiin Porin prikaatin
apulaiskomentaja eversti Asko Vallan johdossa. Talkoissa olivat mukana
molemmat aluetoimistot, Porin prikaatin esikunta, Satakunnan tykistörykmentti, Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoona, MPK:n Lounais-Suomen ja
Pohjan-maan piirit sekä vapaaehtoisia
reserviläisiä.
Kilpailupäivänä reserviläiset saivat
sykkeet
nousemaan juostessaan
neljän sarjan välissä telamiinaa kantaen. Kilpailussa
pelkkä ampumataito ei ratkaissut,
myös kunnolla oli
merkitystä - tästä
juontuukin nimitys ”maanpuolustusampumakilpailu”.
Palkintojenjakoseremonia
järjestettiin
11.10.
Säkylän upseeri11

Teksti: Markus Hakala
Kuvat: Oskari Sahlman
kerholla. Porin prikaatin komentaja
prikaatikenraali Mika Kalliomaa jakoi
MPK:n Lounais-Suomen piiripäällikön
eversti Petri Kososen avustamana palkinnot paikalle kutsutuille reserviläisille. Kapteeni Sami Kuntolan nimikyltti naulattiin kerhon seinään merkkinä
ensimmäisen kilpailun voitosta. Hyvän
ruoan nauttiminen hyvässä seurassa ja
kauniisti katetussa pöydässä kruunasi
arvokkaan tilaisuuden. Kiitos!
Kilpailu saa jatkoa heti keväällä, kun
kilpailijat asettuvat ampumapaikkojen
taakse seuraavan kerran toukokuussa
2020.

AMMUNTA
- 5 laukausta polvelta
- 5 laukausta seisten
- 5 laukausta polvelta
- 5 laukausta makuulta
- sarjojen välissä 300 m juoksu
telamiina kannossa
- lopussa 100 m juoksu maaliin
ja ajanotto päättyy

Porilaissoittokunnan
30 v juhlakonsertti Säkylähallissa
Teksti: Timo Hiljanen kuva: Jaakko Pakula

P

orilaissoittokunta juhlisti 30-vuotista taivaltaan järjestämällä viihteellisen konsertin 27.10.2019
Säkylähallissa. Porilaissoittokunta on
syksyllä 1989 perustettu maanpuolustussoittokunta. Aloitteen soittokunnan
perustamiseksi teki silloinen Porin prikaatin komentaja eversti (nyk. prikaatikenraali) Olli Nepponen. Prikaatilla
ei ollut omaa sotilassoittokuntaa vaan
tilaisuuksien soittotarpeiden tyydyttämisestä vastasivat Laivaston soittokunta Turusta ja Satakunnan sotilassoittokunta Niinisalosta. Kuitenkin aika ajoin
sattui tilanteita, että puolustusvoimien
sotilassoittokuntia ei ollut mahdollista käyttää päällekkäisten tilaisuuksien
vuoksi. Tämän sotilasmusiikkityhjiön
täyttämiseksi Porilaissoittokunta perustettiin.
Hankkeen puuhamiehenä eversti
Nepposen lisäksi toimi aktiivinen musiikkimies varatuomari Pekka Santala
Kokemäeltä, joka lähti kartoittamaan
lähialueiden puhallinorkestereiden piiristä halukkuutta perustaa uusi maanpuolustussoittokunta Porin prikaatia
tukemaan. Perustamisvaiheessa neuvotteluun kutsuttiin Harjavallan soittokunnan johtaja Tuomo Siura, Euran
soittokunnan johtaja Ahti Laine, joka
edusti myös Köyliön Musiikkiyhdistyksen soittokuntaa, Kokemäen Torvisoit-

tokunnan johtaja Pekka Näpi ja Säkylän soittajien edustaja Asseri Hulmi.
Porilaissoittokunnan perustamiseksi
pidettiin ensimmäinen neuvottelukokous 6.9.1989 Säkylän sotilaskodin kerhohuoneessa. Ensimmäiset harjoitukset järjestettiin prikaatilla 30.9.1989,
jolloin mukana oli kaikkiaan 18 muusikkoa. Heistä 30 vuotisjuhlakonsertissa soittivat Ahti Laine, Tapio Routimo,
Roger Clavér ja Pasi Lindell. Porin
prikaatin komentaja prikaatikenraali Mika Kalliomaa palkitsi heidät komentajan puukolla.
30-vuotisjuhlakonserttiin oli yleisöllä vapaa pääsy ja Säkylän kunta tuki
soittokuntaa konsertin järjestelyissä.
Yleisöä saapuikin paikalle mukavasti. Prikaatin komentaja kutsui konserttiin soittokunnan perustamiseen
ja toimintaan vaikuttaneita henkilöitä, muun muassa entiset prikaatin komentajat prikaatikenraali Nepposesta alkaen. Prikaatikenraali Kalliomaa
valotti tervehdyspuheessaan yleisölle
Porilaissoittokunnan syntyvaiheita ja
sotilasmusiikin vaikutusta armeijan toimintaan sekä maanpuolustustyöhön ja
maanpuolustushengen kohottamiseen
kansalaisten keskuudessa.
Porilaissoittokunnan konserttiohjelmisto piti sisällään laajan otannan erilaista musiikkia konserttimarsseista
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elokuva- ja viihdemusiikin kautta virtuoosimaisiin instrumenttisoolokappaleisiin. Konsertin solisteina toimi klarinetisti Tapio Routimo Harjavallasta,
trumpetisti Timo Mansikka-Aho Turusta Routimo loihti klarinetillaan samettisen pehmeän tunnelman Sidney
Bechetin säveltämään kappaleeseen
Petit Fleur. Mansikka-Aho puolestaan
vakuutti kuulijat taidoistaan soittamalla
instrumenttiversion Perry Comon tunnetuksi tuomasta swingistä Buena Sera,
johon oivallisen sovituksen oli tehnyt
suomen kärkitrumpetisteihin lukeutuva Porilaissoittokunnankin solistina aiemmin toiminut Tero Lindberg. Myös
alttosaksofonisti Lauri Ellilä Raumalta
piipahti lavalla Buena Seran aikana väläyttäen taitoaan improvisaatiosoolon
muodossa. Parin kappaleen jälkeen Ellilä viihdytti vielä konserttiyleisöä soittamalla teeman televisiosta tutuksi tulleesta televisiosarjasta Hercule Poirot.
Porilaissoittokunnan
kapellimestari
Mauno Mattila oli harjoituttanut soittokunnan loistavaan soittovireeseen ja
konserttia kiiteltiinkin vuolaasti yleisön puolesta. Konserttiin oli kutsuttu
mukaan vuosien varrella mukana olleita soittajia ja konserttikokoonpanon
soittajamäärää kohosikin 28 soittajaan.

Yhteistyöllä pitkät
perinteet
Teksti: Ilari Köykkä, Kankaanpään kaupunki

Kuva: Kankaanpään uimahalli marraskuussa 2019, Annu Porttila/Puolustusvoimat

Liikuntamahdollisuuksien edistäjä
Kankaanpään kaupunki ja varuskunta
ovat tehneet menneinä vuosina voimakasta yhteistyötä alueen liikuntamahdollisuuksien edistäjänä. Näistä mainittakoon erityisesti Hämeenkankaan
mittavat ulkoilureitistöt, joissa vierailee noin 60 000 ihmistä vuosittain.
Kankaanpään kaupungin ja varuskunnan yhteistyönä alueelle on rakennettu 70-luvun lopulta aina tähän päivään
saakka valaistuja latuverkostoja, Kuninkaanlähteen maastoliikuntakeskus
jne. Alue palvelee kaupungin ja alueen
sidosryhmien sekä puolustusvoimien
näkökulmasta erityisesti terveysliikunnan tarpeita, jolla on merkittävä osuus
myös reservin toimintakyvyn ylläpidossa.
Liikuntainfran kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kesken on mahdollistanut eri osapuolilla myös suurten
massaliikuntatapahtumien järjestämisen kuten Jukolan viestit vuonna 1975

ja 2004, laturetket
kuten muun muassa Pirkan Hiihto
sekä valtakunnalliset Puolustusvoimien mestaruuskilpailut.
Kankaanpään uimahalli valmistui Kankaanpään liikuntakeskukseen vuonna
1971. Uimahallin sijoituspaikkaa suunniteltaessa varuskunta ja Kankaanpään kaupungin päättäjät mietittivät,
rakennetaanko uimahalli varuskuntaan kuten Säkylän Huovinrinteellä vai
Kankaanpään kaupungin keskustaan
rakennettavan liikuntakeskuksen yhteyteen.
Neuvottelujen tuloksen päädyttiin siihen, että uimahalli rakennetaan Kankaanpään kaupungin keskustaan, jolloin se palvelee varuskunnan lisäksi
myös ympäröivää yhteiskuntaa. Uimahallin valmistumisesta lähtien varuskunta on ollut yleisövuorojen lisäksi yksi pääkäyttäjistä, jolloin heillä oli
vakioidut vuorot varusmiesten uintikoulutukseen sekä henkilökunnan ja
heidän perheenjäsentensä virkistäytymiseen. Vuosittain uimahallissa vierailee noin 65 000–70 000 kävijää, josta
varuskunnan käyttäjiä on ollut noin 5
000.
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Puolustusvoimien koulutusuudistuksien myötä varusmieskoulutukseen liittyvä uimahallin käyttö on vähentynyt,
mutta edelleen varuskunta käyttää uimahallia niin koulutukseen kuin virkistyskäyttöön.
Laajamittainen yhteistyö on vaatinut
myös välineitä alueiden kunnostukseen. Kankaanpään kaupunki ja puolustusvoimat ovat hankkineet yhteistyössä mm. latukoneen, jolla hoidetaan
niin varuskunnan kuin Hämeenkankaan ulkoilureittien latuverkostoja.
Viimeisimpänä laajamittaisena kaupungin ja varuskunnan välisenä yhteistyöhankkeena rakennettiin varuskunnan
alueelle urheilukenttä, joka on sekä
kaupungin että puolustusvoimien käytössä.
Kankaanpään kaupungin ja varuskunnan välisellä yhteistyöllä on merkittävä yhteiskunnallinen merkitys, jossa
on otettu huomioon yhteiset intressit.
Tässä korostuu kustannustehokas ratkaisu, jossa tilat ja alueet on pyritty saamaan tehokkaaseen käyttöön.
Kankaanpään uimahalli on peruskorjattu vuonna 2019 ja tulevaisuudessa
yhteistyön merkitys liikuntapaikkojen
- niin uimahallin kuin muidenkin paikkojen - tehokkaassa käyttämisessä on
kaikkien etu.

Misu kääntyy käden
käänteessä
Teksti: Olli Alho Kuva: Protolab

P

uolustusvoimien Pasi-miehistönkuljetusajoneuvojen päivittämistä suunniteltaessa tarkasteluun
saatiin muutama vuosi sitten
vahvasti suomalainen vastaus – Misu.
Ajoneuvon kehitystyö alkoi vuonna
2009 ja suunnittelutoimisto Protolabin
johtoajatuksena oli tarjota ajanmukaisilta uhkilta suojaava, helppokäyttöinen ja hintakilpailukykyinen miehistönkuljetusajoneuvo. Tilanne on tätä
kirjoitettaessa se, että Puolustusvoimille on toimitettu testikäyttöön neljän

ajoneuvon sarja. Tulevaisuus näyttää,
päätyykö Puolustusvoimien käyttöön
testiautojen lisäksi enemmänkin Misuja. Mutta millaisesta ajoneuvosta onkaan kyse?

Helppokäyttöinen ja
toimintavarma
Suomalaisiin oloihin räätälöidyn Misun
käyttölämpötila-alue on +-40 °C astetta ja vesistöjen ylitykset onnistuvat.
Merkittävä tekijä on myös ajettavuus,
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jota on ajateltu monesta näkökulmasta.
Kentällä Misun kuljettajaa miellyttävät
varmasti rungon suorat sivut. Jos kärki
mahtuu kahden puun välistä, kuljettaja tietää ajoneuvon loppupään tulevan
vaivatta perässä. Lisäksi 7,44 metriä
pitkän ja 2,55m leveän kuusipyöräisen
Misun ohjaava etu- ja taka-akseli mahdollistavat sen, että kääntöympyrän
halkaisija on vain 13,5 metriä. Voidaankin sanoa, että Misu sopii erinomaisesti todennäköisimpien poikkeusolojen
käyttäjiensä, varusmiesten ja reser-

viläisten, kuljetettavaksi. Misu on Ckortilla ajettava ja toki rekisteröitävissä
myös siviiliajoneuvoksi.
– Misun käsittely on vaivatonta ja sen
ajamiseen voidaan opastaa viidessä
minuutissa, Protolabin toimitusjohtaja
Riku Lehtonen kehuu.
Konepellin alla 285 hevosvoiman tehon
tarjoaa Cumminsin turbodieselmoottori ja Katsan jakovaihteistoon on sisäänrakennettu sekä hidas että nopea
tehoalue eri ympäristöihin ja Lehtonen toteaakin, että maastossa loppuu
ennemmin pito kuin pyöristä veto.
Pitoa pehmeillä maastoilla ajamiseen
saadaan toki lisää renkaiden automaattisen ilmanpaineen säädön ansiosta.
Moottori- ja vaihteistoratkaisuissa on
tavoiteltu optimaalista tehoa ja toimintavarmuutta.
– Misun ei anna kuljettajalle tehoa,
jota ei tarvita, mikä tuo mukanaan
sen, että voimalinja ei mene niin helposti rikki, Lehtonen selvittää.
Maastosta ja nopeudesta riippumatta
on varmaa, että johtajan vieressä etupenkillä istuva kuljettaja ohjaa Misua
erinomaisen näkyvyyden turvin. Peilien tilalla ovat mm. neljä eri puolille
alaviistoon katsovaa kameraa, jotka
mahdollistavat 360-näkymän ympäristöön. Lämpökameraan piirtyvät hahmot puolestaan paljastavat henkilöt
lähimaastossa myös pimeässä, joka on
poikkeusolojen lisäksi harjoitusturvallisuuttakin parantava ominaisuus. Mikäli ajovalot halutaan sammuttaa kokonaan, black out -toiminto mahdollistaa
myös henkilökohtaisten pimeänäkölaitteiden käytön.
Suunnittelutavoitteen mukaisesti monet korjaustoimenpiteet ovat tehtävissä kenttäoloissa. Yksi esimerkki on Misussa käytössä oleva lehtijousitus, joka

mahdollistaa mm. sen, että mikäli lehti
menee poikki, voidaan korin ja akselin
väliin asettaa tilapäisesti esimerkiksi
puupölli ja matka jatkuu.

kotimaista puolustusteollisuuden ja
elektroniikka-alan yritystä. Enimmillään projektissa on ollut mukana 110
henkilöä.

Uudet terässeokset, muotoilu ja
levyt suojaavat

Tehtävänä tulevaisuuden
erikoisajoneuvot

Misun koripanssarointi muodostuu
kolmen eri teräslajin muodostamasta rakenteesta. Panssarointi tarjoaa
luonnollisesti suojan kiväärikaliiberisia
luoteja vastaan, mutta tämän lisäksi
muotoilu on tärkeä osa suojaa. Pohjan
v-mallisuus ohjaa räjähdysten painevaikutusta sivuun ja nokkamallisuus
takaa, että takaosassa istuva miehistö
on todennäköisimmin aina mahdollisimman kaukana miinaräjähdyksen
painevaikutuksesta. Misun matkustajat
ovat suojattuja myös taistelukaasujen
ja ydinlaskeuman vaikutuksilta.
Auton sivuilla ja etuosassa oleviin ”piikkeihin” voidaan kiinnittää exote-materiaalista rakennettuja metallikeraamisia
suojalevyjä, jotka torjuvat sirpalevaikutuksia ja panssaria läpäisevien ammusten uhkaa. Kiinnitettävillä lisäsuojalevyillä voidaan rakentaa panssaroinnin
päälle neljä eri suojaustasoa tehtävän
vaatimusten mukaan.
– Lisäsuojien kasvattama massa ei
heikennä liikkuvuutta. Toki hyötykuormasta on tällöin tingittävä, mutta ei merkittävästi, Lehtonen sanoo.
Kuormaa voidaan ottaa kyytiin kaikkiaan 10 000 kg ja tilaa on kolmen kuormalavan verran. Misussa on istuimet
yhteensä 12 henkilölle. Istuinten erillisjousitus tarjoaa mukavuuden lisäksi
suojaa räjähdyksen aiheuttamalta tärähdykseltä.
Misun kotimaisuusaste on 75 prosenttia ja kehitykseen on osallistunut 22

Ajoneuvon kehittäjä Protolab Oy on
suomalainen raskaasti suojattujen
erikoisajoneuvojen suunnitteluun erikoistunut yritys, jonka päämarkkinaalueena ovat Pohjoismaat ja Baltia.
Protolab perustettiin vuonna 2007 ja
liikevaihtoa on tänä päivänä noin kaksi
miljoonaa euroa vuodessa. Henkilöstöä
on kymmenkunta ja nämä jakautuvat
Lappiin, Pohjanmaalle ja Vantaalle. Toiminta ei kuitenkaan ole paikkaan sidottua ja työt tehdään siellä, missä se on
mielekkäintä. Yksi keskeisimmistä yhteistyöyrityksistä on Toijala Works Oy,
joka vastaa Misun kokoamisesta ja on
myös Protolabin osakas.
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Protolab Protected
Multipurpose Vehicle
PMPV 6x6
-Pituus 7,44 m
-Leveys 2,55 m
-Korkeus 2,7 m
-Omamassa 15 500 kg, tstmassa 21 000 kg, suurin sallittu
tekninen massa 26 000 kg
-Moottori 6,7 L Cummins turbodiesel, teho 285 hv
-Kuljetuskapasiteetti 2+10
-Huippunopeus maantiellä 110
kmh

Itsenäisyyden
juhlintaa
Huovinrinteellä
Teksti: Sanna Närä
Kuvat: Aksel Toivanen ja Roni Laitervo
Porin prikaatin ja Säkylän kunnan yhteinen itsenäisyyden iltajuhla järjestettiin Huovinrinteen
upseerikerholla 5.12. Iltajuhlaan oli kutsuttu Porin prikaatin henkilöstö ja Huovinrinteen varuskunnan sidosryhmien johto sekä Säkylän kunnan
kutsuvieraat. Juhlassa kuultiin Porin prikaatin
komentajan, prikaatikenraali Mika Kalliomaan
tervetulosanat sekä Säkylän kunnanvaltuuston
puheenjohtajan Veli-Pekka Sunin puhe. Porilaissoittokunta esiintyi cocktail-buffetin aikana ja
juhlaväkeä illan päätteeksi tanssitti Teemu Harjukari & Taivaanrannanmaalarit. Ohessa kuvatunnelmia paikan päältä.
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Tuhkimotarinoita - kuvausten takaa
Teksti ja kuva: Annu Porttila

K

esäinen lauantaiaamu Niinisalossa.Ylen väki on saapunut
varuskuntaan
Tuhkimotarinoita-sarjan kuvauksia varten.Päähenkilönä jaksossa on Risto
Hämäläinen, joka jäi Libanonissa rauhanturvaajana ollessaan panttivangiksi.
Jaksossa käsitellään Riston tarinaa ja
hänen tapaansa selviytyä tilanteen aiheuttamasta traumasta.Ilmassa on jännityksen tuntua, sillä pian Risto ajaa
varuskunnan portista sisään, ja kuvaukset alkavat.Valmistelut Riston saapumista varten ovat olleen jo hyvän
aikaa käynnissä. Camp President on
laitettu ojennukseen kuvauksia varten. Paikalle on tuotu naamioverkkoa ja asut Ristolle ja soittokavereille
sekä tietenkin yllätysvieraille, Riston
entisille
palvelustovereille.Kuvaukset ovat edenneet siihen pisteeseen,
että on aika paljastaa yllätys Ristolle.
Puolustusvoimien
kuljetuspanssariajoneuvo PASI kurvaa Camp Presidentin pihaan, ja sen takaluukusta astuvat esiin Riston entiset palvelustoverit
Libanonin ajoilta. Liikutus on molemmin puoleinen.Lopuksi Risto pääsee
esittämään ystävilleen yhdessä Anssi
Kelan kanssa sanoitetun ja sävelletyn
kappaleensa ”Raunioilla temppelin”.Mikäli missasit Riston Tuhkimotarinoita
jakson televisionäytöksen, on se vielä
toistaiseksi katsottavissa Yle Areenassa! ”Raunioilla temppelin” -kappale löytyy
puolestaan niin Spotifysta kuin iTunesistakin ja musiikkivideon
kera YouTubesta

Koetko tarvetta puhua omista
kokemuksistasi?
Älä jää yksin, vaan soita:
Suomen mielenterveys ry:n
kriisipuhelin 09 2525 0111
Suomen Rauhanturvaliiton
vertaistukipuhelin 020 7698 111
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KOLUMNI

Maanpuolustuksen
rajapinnassa yhteistyön
vuoteen 2020

L

eikillisesti on joskus tullut todetuksi, että Pori on Suomen
kaupungeista ainut, jolla on
oma prikaati. Ehkä oikeammin voi
kuitenkin puhua Porin prikaatista
Satakunnan prikaatina, jolla on
kaksi sijaintipaikkaa maakunnassamme. Porin kaupunginjohtajana
olen kuitenkin saanut tehdä paljon ja tiivistä yhteistyötä prikaatin
kanssa kuluneina viitenätoista
vuotena. Yhteistyö puolustustoimien kanssa on näyttäytynyt
suurelle yleisölle isojen tapahtumien muodossa, kuten vaikkapa
laajentuneen Porin prikaatin ensimmäinen valatilaisuus Kirjurinluodossa,
lippujuhlapäivän paraati tai vuoden
2018 SuomiAreena, jossa puolustusvoimat sekä näkyi että kuului tapahtuman
pääyhteistyökumppanina. Suurin osa
puolustusvoimien kanssa tehtävästä
yhteistyöstä ei kuitenkaan näy suurelle
yleisölle, vaan on eri viranomaistahojen ja kuntasektorin kanssa tehtävää
yhteistyötä kokonaisturvallisuuden hyväksi.
Naisten vapaaehtoinen asepalvelus on
vakiinnuttanut asemansa ja yhä useampi nuori nainen haluaa suorittaa varusmiespalveluksen. Omalle ikäluokalleni
tällaista mahdollisuutta ei vielä suotu
ja olenkin suurella mielenkiinnolla
seurannut Naissotilaat –dokument-

lustuskursseilla, jotka on useaan
kertaan pidetty Porin kaupungintalolla ja seuraavan kerran ensi
vuonna. Niin alueelliset maanpuolustuskurssit kuin valtakunnalliset maanpuolustuskurssitkin
antavat erinomaisen osoituksen
siitä, miten isänmaamme pitää
meistä huolta kaikissa olosuhteissa. Maanpuolustuskursseille
osallistuminen antaa mahdollisuuden verkostoitumiseen ja
kanssakäymiseen yhteiskunnan
Kuva: Harri Virta
eri sektoreilla työskentelevien ihtia televisiosta ja nähnyt, mitä intissä misten kanssa myös kurssien jälkeen.
ihan oikeasti tapahtuu. Vapaaehtoinen Kun itse sain valtakunnallisen maanmaanpuolustustyö sen sijaan on meille puolustuskurssin 181 kanssa taannoin
varusmiesiän ohittaneille naisille hyvä osallistua kummikurssimme 231 luenmahdollisuus kantaa oma kortemme nolle, oli hienoa huomata, että kurskekoon - oli sitten kyse sotilaskoti- simme on sitten vuoden 2005 tavannut
työstä tai osallistumisesta Maanpuo- säännöllisesti kahdesti vuodessa eri kolustuskoulutusyhdistyksen kursseille koonpanoissa ja eri kohteissa.
tai tapahtumiin. Viimeksi mainituista
hyvä esimerkki on viime kesäkuus- Myös kevään 2020 paikallispuolustussa Porissa toteutettu Kesäyön marssi, harjoitukset tullaan toteuttamaan yhjossa saimme kävellä yhdessä Yyterin, teistyössä Porissa.
Mäntyluodon ja Reposaaren merellisissä maisemissa. Käveltyäni tuolloin Ensi vuonna yhteistyömme tulee hui25 kilometrin matkan annoin itselleni pentumaan hienolla tavalla 6.12.2020,
marssilupauksen, jonka mukaisesti tu- jolloin
len ensi kesän tapahtumassa kävele- itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestetään Porissa.
mään 42 kilometriä!
Puolustuvoimien kanssa tehdään yhteistyötä myös alueellisilla maanpuo-
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Aino-Maija Luukkonen
Porin kaupunginjohtaja




   
   

   


Sama 80 %: n maksimibonus
kaikille autoillesi.
Ja parastahan on, että saavu tat täyden
bonuksen helposti: mitä huolellisemmin ajat,
sitä paremmat bonukset nappaat taskuusi.
Lue lisää liikennevakuu tuksestamme:
lahitapiola.ﬁ/au to vakuu tus

www.akr.fi

Palveluntarjoaja: LähiTapiolan alueyhtiöt
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Villasukkia uusille
alokkaille
Teksti ja kuva: Annu Porttila

J

alasjärveläinen Kaisu Pihlaja, 86
vuotta, on jo 13 vuoden ajan kutonut villasukat jokaiselle jalasjärveläiselle varusmiespalveluksensa
aloittaneelle nuorelle.
Kaikki lähti aikanaan Pihlajan pojanpojan Jaakko Pihlajan toiveesta. Reserviupseerikoulussa palvelevan Jaakon
kaikilla palvelustovereilla ei ollut omia
villasukkia. Kaikilla ei välttämättä ollut omaa mummua kutomaan sukkia.
Niinpä Kaisu tarttui mielellään tuumasta toimeen.
Pihlajan tekemät sukat jaetaan perinteisesti kutsuntojen yhteydessä. Kurikan alueen kutsunnat olivat tänä vuonna 17.9. Pohjanmaan aluetoimiston
kutsuntaupseeri Harri Kevari on ollut
alusta asti mukana jakamassa Kaisun
tekemiä villasukkia. Kevari on perinteisesti jo kuuden vuoden ajan joka syksy hakenut uuden sukkalaatikon Pihlajalta. Tänä syksynä sukanhakureissulla
mukana oli myös Porin prikaatin komentaja, prikaatikenraali Mika Kalliomaa.
Tänä vuonna sukkia valmistui yhteensä 41 paria lämmittämään uusien varusmiesten ja -naisten varpaita.
Parhaimpina vuosina sukkia on valmistunut yli 50 paria, siis pari viikossa. Lankamenekki on siis varsin hurjaa.
Pihlaja kustantaa itse ostamansa sukkalangat, mutta kaupoille pääsemiseen
hän tarvitsee poikansa Jukka-Matin
apua.
– Jukka-Matti kuskaa minua tarvittaessa lankakaupoille, Pihlaja hymähtää.
Isänmaallisuus on Pihlajalle sydämenasia. Pihlaja ryhtyi Pikkulotaksi vain 6,5
vuotiaana. Pihlajan mukaan villasukkien kutominen varusmiehille on myös
yksi tapa auttaa ja tukea omaa Isänmaata. Hän haluaa kannustaa myös muita
toimintaan.
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H

alusin Varusmiestoimikunnan
puheenjohtajaksi, koska halusin olla tehtävässä, jossa on
vapautta ajatella ja tehdä asioita omalla tavalla. Komppaniassa toimiessa tämä ei ole mahdollista, koska tehtävä pitää toteuttaa tismalleen käskyn
mukaan eikä poiketa käskystä.
Toimikauteni alkoi kiireen keskellä,
eikä perehdytystä tehtävään onnistuttu
tekemään. Lähes kaikki oli opeteltava
itse ja etsittävä tiedot työnkuvaan liittyvistä tehtävistä. Toisaalta se oli mukavaa vaihtelua, kun kerkesin olla puoli
vuotta opetettavana.
Saatuani selville työnkuvani ja tehtäväni huomasin, että tämä on työtä, jota
olen koko palvelusaikani tehnytkin.
Varusmiestoimikunnan tehtäviin kuuluu olla tukena ja turvana varusmiehille ja auttaa mahdollisimman paljon.
Olen kotoa saanut kasvatuksen, jonka
mukaan pyritään siihen että parhaan
mukaan pidetään toisista huolta, ettei
toisia kohdeltaisi väärin.
Ensimmäinen iso tehtäväni oli järjestyksenvalvojakurssin
järjestäminen.
Otin oppia itseäni viisaammilta ihmisiltä kuinka tapahtumia tai koulutuksia
järjestetään. Opin nopeasti kaavan, miten tehtävä suoritetaan ja kaikki tulee
hoidetuksi. Yhteistyökumppanit olivat
tärkeä apu tässä projektissa. Tehtävän
hoidettua tuli hyvä fiilis, kun kaikki
meni hyvin ja hyvää palautetta sain
kaupan päälle.
Varusmiestoimikunnan tehtävä on pitää varusmiehistä huolta sekä parantaa
ja kehittää palvelusolosuhteita. Varusmiehillä on nykypäivän palveluksessa
kohtalaisen hyvät olosuhteet. Olemme
tehneet aloitteita ja hankkeita varusmiesten pyynnöstä, jolla olemme voineet parantaa viihtyisyyttä ja parannettua palvelusoloja.
Olen päässyt tutustumaan jokaiseen
yksikköön varuskunnassamme. Olen
jutellut sekä kantahenkilökunnan että
varusmiesten kanssa. Herkistyn ja tunnen suunnattoman paljon iloa, kun
olen huomannut kuinka jotkut johtajat
erottuu positiivisesti massasta, sillä että
he pitävät omista alaisistaan oikein hyvää huolta ja viettävät heidän kanssaan
aikaa esimerkiksi pelaamalla jalkapalloa tai pingistä. Tämän kaltainen ”mehenki” on arvostettavaa ja luo hyvän
suhteen esimiehen ja alaisen välille.
Varusmiestoimikunta on toteuttanut
varusmiesten toivomuksia hankkimalla
vapaa-ajanviettovälineitä. Varusmiehil-

tä saadun palautteen ansiosta olemme
voineet kehittää palvelusolosuhteita.
Kasvisruokien vähentämisestä teimme
aloitteen valtakunnan tasolla VMTKpäivillä. Olin koko varusmiespalveluksen aikana saanut kuulla ja nähdä, että
kasvisruuat eivät maistuneet osalle varusmiehistä. Tämä näkyi sotkun pitkis-

Oli turvallinen tunne ja samaan aikaan
pystyi loistamaan.
Kunnioitus, arvostus ja yhteistyö ovat
asioita, joille syntyi oikea merkitys palvelukseni aikana. Opin käytännössä
ymmärtämään, mitä nämä asiat tarkoittaa, mitkä olivat ennen tuntemattomia.
Olin pitkään sitä mieltä ettei armeijasta

VMTK
puheenjohtajan
silmin

Kuva: Aksel Toivanen
tä jonoista ruokailun aikana tai vapaaajalla pikaruuan syömisestä. Vaikka
kasvisruoka on terveellistä ja ravitsevaa, mutta siitä ei ole hyötyä, jos pakko syödä ruokaa, joka ei maistu omaan
suuhun. Varusmiestoimikunnat ovat
muutama vuosi sitten yhdessä tehneet
aloitteen kasvisruokien lisäämisestä,
joka läpipäästyään on osoittautunut
toimimattomaksi.
VMTK-sihteeristön jäsenenä olen päässyt tapaamaan VMTK-edustajia eri
puolilta Suomea, mistä on ollut hyötyä
oman toiminnan kehittämisessä. Tapaamisista on lisäksi saanut valtavasti
energiaa. On ollut antoisaa nähdä asioita laajassa mittakaavassa. Se on myös
opettanut näkemään asioita eri kantilta.
Olen huomannut, kuinka paljon olen
kehittynyt oman palvelusurani aikana.
Se kuitenkin vaati, että sain tehtävän,
jossa itse koin olevani parhaimmillani.
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ole hyötyä itselleni, mutta se todistetusti osoittautui vääräksi ja tuntuu hyvältä olla väärässä tämän asian suhteen.
Loppu häämöttää ja uutta puheenjohtajaa opetetaan tehtäväänsä. Olen innoissani kun pääsen siviiliin käyttämään
oppimiani taitoja ja tietoja. Hommat
viimeistellään ja ollaan valmiina heittämään pallo seuraavalle. Olo on hieman
jännittynyt. Vanhasta totutusta tehtävästä hypätään uuteen seikkailuun.
Haluan toivottaa kaikille varusmiehille
ja henkilökunnalle menestystä ja onnea tulevaan koitokseen. Kotiutuville
varusmiehille haluan sanoa, että tulevaisuudesta on turha stressata, mutta
älkää jääkö tuleen makaamaan. Kiitti ja
kuitti.
Porin prikaatin varusmiestoimikunnan
puheenjohtaja alikersantti
Aleksi Vidgren

Iskuryhmän vierailu Hämeenlinnaan
Teksti ja kuvat: Päivi Perälä

S

äkylän sotilaskodin Iskuryhmä
jalkautuu, kun sotilaskotimme
vakituinen henkilökunta osallistuu heille järjestettyihin koulutuksiin. Iskuryhmä pitää yllä taitojaan
osallistumalla sisarvuoroille ja yhteisiin
palavereihin, joissa kerrataan käytäntöjä ja käydään läpi asiat, jotka vielä vaativat lisää oppimista. Yhdistyksellä oli
iskuryhmätoimintaa jo aiemmin, mutta
se hiipui. Nykyisen Iskuryhmän toiminta on vielä varsin uutta, toimintaa
alettiin viritellä uudelleen 2012. Ideaa
kehiteltiin, koulutuksia suunniteltiin
ja toteutettiin. Tulevat Iskuryhmäläiset harjoittelivat normaalivuoroillaan
teoriaopintoja käytäntöön. Nyt Iskuryhmä on iskukykyinen ja meneillään
on neljäs täyden toiminnan vuosi. Nuoresta iästään huolimatta Iskuryhmä on
innostunut, asiansa osaava ja päässyt
osoittamaan tarpeellisuutensa jo useaan kertaan.
Tällä kertaa asioita ei kerrattu omassa kodissa, vaan Iskuryhmä lähti tutustumaan Hämeenlinnan sotilaskodin
toimintaan 9.10.2019. Matkaan lähdettiin puolustusvoimien pikkubussilla, kuljettajaksi saimme varusmiehen.
Matka-aika hyödynnettiin kertaamalla
menneitä tapahtumia ja valmistautumalla tuleviin koitoksiin.
Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys
on perustettu 1918, joten heillä on meneillään jo 101. toimintavuosi. Meitä
vastassa oli Hämeenlinnan sisaria sekä

johtokunnasta että Iskuryhmästä. Hämeenlinnassa Iskuryhmä toimintaa on
ollut jo reilut 15 vuotta.
Ensimmäiseksi tutustuimme Parola
2 sotilaskotiin. Koti on Hämeenlinnan
sotilaskotiyhdistyksen
rakennuttama ja sen vihkiäisiä vietettiin monen
mutkan jälkeen kesäkuussa 1957. Koti
sijaitsee aidatun alueen ulkopuolella,
joten siviileilläkin on mahdollisuus
siellä vierailla. Kahvin ja herkullisten
tarjoilujen lomassa keskustelimme ko-
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tiemme toiminnasta. Parola kakkosesta
siirryimme aidatun alueen sisäpuolelle,
jossa sijaitsee Parola 1. Arkkitehtinä
tässä kodissa on ollut sama henkilö
kuin Säkylänkin sotilaskodissa eli arkkitehti Osmo Lappo. Sekä Säkylän että
Hämeenlinnan sotilaskodit edustavat
ns. betonibrutalismia. Säkylän kodissa
seinien muodot ovat hyvinkin suoria,
kun taas Hämeenlinnan kodissa on
paljon pehmeitä kaaria seinissä ja kaiteissa. Parola 1 on viimeinen puolustusvoimien rakennuttama sotilaskoti. Parola 1 sotilaskodin vihkiäisiä vietettiin
marraskuussa 1988, samalla juhlittiin
yhdistyksen 70-vuotisjuhlia.
Hämeenlinnan kodissa on paljon
muutakin yhteneväisyyttä omaan kotiimme, muun muassa molemmista
löytyy yläkerrasta kirjasto. Hämeenlinnan kirjastossa on mittava kokoelma
vinyylilevyjä, Säkylän musiikkikirjasto
on lopetettu vuosia sitten. Alueella toimiva Varusmiessoittokunta käyttääkin
kirjaston palveluja suuressa määrin.
Samoin molemmissa kodeissa sijaitsee yläkerrassa kerhohuone, jossa
pidetään niin johtokunnan kokouksia
kuin sisariltojenkin tilaisuuksia. Kierroksen päätteeksi mekin päädyimme
kerhohuoneelle keskustelujamme jatkamaan.
Hämeenlinnan ja Säkylän yhdistyksissä on paljon samanlaista toimintaa ja
yhteinen huolenaihekin: sisarten määrän lisääminen. Mikä olisi paras tapa
saada lisää sisaria mukaan, se ajatus on
mielessä koko ajan ja sen eteen pitää
tehdä töitä!
Hämeenlinnassa, kuten meilläkin,
järjestetään sisarille monenlaisia tilaisuuksia. Hämeenlinnassa on muun muassa järjestetty kirkkokonsertti. Siitä
yksi idea meillekin Säkylään mukaan
vietäväksi, muitakin vinkkejä toimintaan tarttui mukaan. Päivä oli antoisa ja paluumatkan linja-autossa täytti
iloinen puheensorina matkatessamme
takaisin kohti Säkylää.

Bonusta keräät käyttämällä
etukorttia – sitä vihreää.
s-kanava.fi/satakunta

Senaatti-kiinteistöt
www.senaatti.fi
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M100, Y65
C76, Y91

Kun kaiken on pakko toimia
www.patria.fi
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P

akkasmetsä kääriytyy hämärään. Kenttähartaudessa syttyvät kynttilät, ja sukupolvien
välinen kuilu kuroutuu umpeen. Koivuristin juurella nuorin seisoo
samojen kysymysten äärellä kuin meistä vanhin on joskus seissyt, ja vanhin
näkee nuorimman kasvoilla omien polkujensa toiveet ja mutkat. Myös jouluna keskellemme kohoaa puu muistuttamaan sukupolvien välisestä sillasta,
pimeyden keskellä loistavasta valosta.
Metsä yhdistää meitä suomalaisia enemmän kuin mikään muu.
Tutkimusten mukaan 83 prosenttia
meistä pitää metsää itselleen melko tai erittäin tärkeänä. Suomi onkin Euroopan metsäisin maa, mistä
kumpuaa myös moniarvoinen ja yhteisöllinen metsäsuhteemme, joka
on sellaisenaan ainutlaatuinen ja varjelemisen arvoinen.
Metsä on myös Puolustusvoimien ytimessä. Historiantutkija Michael Halilan mukaan jääkäriupseerien
metsäsuhde ja kyky hyödyntää metsämaaston sotilaallisia ominaisuuksia
synnyttivät vastaperustetun Suomen
armeijan puolustusvoittoisen taktiikan.

Ainutlaatuinen metsämaasto edellytti
ainutlaatuista taistelutapaa. Metsä on
siis hyvin konkreettisella tavalla mahdollistanut suomalaisille turvan, kasvun ja hyvinvoinnin.
Yhä useampi suomalainen kuitenkin vierastaa metsää. Metsäsuhde ei ole
synnynnäinen ominaisuus, vaan metsässä liikkuminen opitaan edeltäviltä
sukupolvilta siinä missä monet muut-

Ilman valoa
ihminen
riukuuntuu
kin tiedot ja taidot. Sukupolvien silta
onkin kuin puun vuosilusto, jossa uudet elinvoimaiset kerrokset lepäävät
vanhan sydänpuun varassa. Ilman valoa puu ei kuitenkaan järeydy vaan riukuuntuu. Se jää myrskytuulien riepoteltavaksi.
Kun kohtaan riukuuntuneen puun,
riukuuntuneen ihmisen, mieleeni hii-
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pivät sanat Metsämuseo Luston seinältä: ”Älä tallaa puitten taimia – niistähän
kasvaa
kerran
tulevaisuudessa
humisevat metsät.” Metsää katsoessa
ajatus sukupolvien välisestä kuilusta
tuntuukin järjettömältä. Olemme vastuussa toistemme kasvusta; halusimme tai emme. Kasvuun tarvitaan aina
rutkasti tuuria ja sinnikkyyttä, mutta
ennen kaikkea muita ihmisiä, jotka tukevat, auttavat ja tekevät tilaa niin,
että jokaiselle meistä riittää varmasti valoa vankkojen juurien ja järeän
rungon kasvattamiseen.
Joulujuhla osuu pimeimpään vuodenaikaan. On kuin kitukasvuinen
puu pääsisi vihdoin puhkaisemaan
lehmuskaton ja kylpemään valossa.
Se on myös joulun viesti meille. Toivon horisontti ei katoa, ei edes synkimmän hetken keskellä. Voimme
aina korjata suuntaa ja luottaa siihen,
että tulevaisuuden humisevat metsät
kuuluvat meille jokaiselle. Siksi myös
kannamme jouluisiin huoneisiimme
ikivihreän kuusen ja sytytämme sen
latvaan Betlehemin tähden: ”Teille on
syntynyt Vapahtaja”.
vs. sotilaspastori Janne Punkari
Niinisalon varuskunta

P

ohjanmaan aluetoimiston käytävällä on kehyksissä Vaasan läänin kutsuntatoimiston
alkuperäinen kutsuntapäätös vuodelta 1883
Matti Juhonpoika Syrenille, Vähäkyrön Tervajoen kylästä. Matti oli ilmeisesti läpäissyt lääkärintarkastuksen, jossa karsittiin ajan hengen mukaisesti ” …latuskajalkaiset, mulkosilmäiset, lihavat,
ne joilta puuttui oikean käden etusormi… tai muuten kivuliaat”. Venäjän vallan aikaisten joukkoosastopaikkojen pieni määrä aiheutti sen, että ”arwanheiton” lopputuloksena Matti Syren siirrettiin
myös suoraan reserviin sen velvoitteineen. Mainittakoon, että tuon ajan kutsuntatapahtumissa olivat läsnä sotakomisarius, lainoppinut jäsen, lääkäri, tarkk’ampujapataljoonan lähettämä upseeri ja
avustavaa henkilökuntaa sekä kunnan edustajina
esimerkiksi talollinen ja poliisi. Vajaat puolitoista
vuosisataa myöhemmin kokoonpano on edelleen
sovellettuna käytössä!

Ensimmäinen askel puolustusjärjestelmän
peruskivelle
Kaikkien aluetoimistojen syyskauden työkuvassa
painottuvat kutsunnat. Me Pohjanmaan aluetoimistossa näemme kutsunnat ensimmäisenä porrasaskeleena puolustusjärjestelmän yhden peruskiven - yleisen asevelvollisuuden - peruskivistä.
Teknologisesta kehittymisestä huolimatta pelkkä Suomen valtion maa-alueenkin puolustaminen
edellyttää suurta joukkomäärää. Merivoimien ja
ilmavoimien tuki- ja suojausjärjestelmät vaativat
myös henkilöstömääriä, jotka ovat tuotettavissa
vain asevelvollisuuden ja sen muodostaman reservin kautta. Koska asia on useaan kertaan mietitty ja
myös taloudellisesti laskettu, ei ole yllättävää, että
riittävän vahvuuden turvaamiseksi asevelvollisuus
on säädetty miespuoliselle ikäluokalle pakolliseksi.
Kutsuntatilaisuuteen saapuvalle asevelvolliselle ei todennäköisesti juolahda mieleen se taustatyö, minkä aluetoimisto on ennen kutsuntatapahtumaa tehnyt tila-ja henkilöstövarauksissa sekä
kiintiölaskelmissa. Alkuvuodesta hänelle on jaettu postitse kutsuntakuulutus ja infomateriaalia
itse tilaisuuteen sekä varusmiespalvelukseen valmistautumisesta. Asevelvollisella on velvoitteena
käydä maksuttomassa lääkärintarkastuksessa, jotta itse kutsuntatapahtumassa terveydentilan määrittäminen kävisi kutsuntalautakunnalta vaivattomasti. Toki jokaisessa kutsuntatapahtumassa on
myös erillinen lääkäri mahdollisia tarkennuksia
varten.

Ajankohtaista aluetoimistosta

Kutsunnat ”arwanheitosta”
kohti täydellisyyttä
Teksti ja kuvat: Mauri Etelämäki,
Pohjanmaan aluetoimisto

Lähellä kuntia ja kaupunkeja
Pohjanmaan aluetoimiston vastuulla ovat Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
kutsunnat. Vuonna 2019 näissä maakunnissa järjestetään yhteensä 46 kutsuntapäivää 33 eri paikkakunnalla. Näistä ruotsinkielisiä kutsuntapäiviä
on 14. Kutsuntapäivät on suunniteltu kalenteriin
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siten, että esimerkiksi syksyn ylioppilaskirjoitukset sekä koulujen lomat
tulevat huomioon otetuiksi. Aluetoimiston henkilöstön jaksamisen ja liikenneturvallisuuden osalta perusajatus
on se, että ensimmäiset kutsunnat pyritään suorittamaan Vaasasta nähden ”ulkokehällä” ja mitä lyhyemmiksi valoisa
aika ja huonommiksi tieolosuhteet käyvät, sitä lähemmäksi ”kotipesää” tullaan.
Puolustusvoimien läsnäolo paikkakunnalla edes kerran vuodessa kutsuntojen
kautta koetaan erittäin tervetulleeksi ja
tärkeäksi. Mukana ovat pääsääntöisesti kunnan tai kaupungin johto, seurakunta ja etsivä nuorisotyö sekä alueella toimiva poliisipartio. Päivän aikana
on mahdollisuus vaihtaa tietoja alueen talousnäkymistä ja nuorison tilasta sekä paikallispuolustukseen vaikuttavista infrastruktuurin muutoksista.
Tätä kautta kutsuntapäivä on tavallaan
myös maastontiedustelupäivä sotilashenkilöstölle.

Lähellä asevelvollista
Kutsuntojen tehtäviä on määrittää
asevelvollisen palveluskelpoisuus, joka
vaikuttaa päätökseen asevelvollisen
varusmiespalveluksesta. Palveluksen
voi suorittaa maavoimien, merivoimien, ilmavoimien tai rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavissa
joukko-osastoissa. Kutsuntalautakunta
tekee kutsunnoissa päätöksen varusmiespalveluksen suorittamispaikasta
ja -ajasta. Palvelusajan pituus ja palvelustehtävä puolestaan päätetään vasta joukko-osastossa palveluksen alku-

puolella. Jokainen asevelvollinen on
tietysti yksilö omine toiveineen palveluspaikasta ja erityisesti palveluksen
alkamisen ajankohdasta. Puolustusvoimien tarpeen ja kutsunnanalaisen tahtotilan yhteensovittaminen vaatii kutsuntalautakunnan jäseniltä avointa,
ystävällisistä ja reilua vuorovaikutusta
ja toisinaan asiallista ohjausta sekä päätöksiä. Hyvin harvoin koetaan kasvoilta luettavaa pettymystä. Erityisesti niiden, joiden terveydentila muodostuu
esteeksi halukkuudelle suorittaa asepalvelus, kannustava ja asiallinen kohtelu on tärkeää. On muistettava, että
näiden terveystarkastusohjeen kautta
saama diagnoosi on vain harvoin ”oma
valinta”, ja kohtaaminen puolustusvoimien kanssa jää mahdollisesti viimeiseksi. Asiallisella kohtelulla tulee
turvata halukkuus osallistua puolustuksemme mahdollistamiseen vaikkapa vain veronmaksajan roolissa seuraavaksi 50 vuodeksi!
Pohjanmaan aluetoimiston vastuualueella halukkuus siviilipalvelukseen on
varsin vähäistä. Kyseessä on kuitenkin
lakisääteinen mahdollisuus suorittaa
miespuolisten
kansalaisvelvollisuus,
eikä vakaumusta saa eikä tule kyseenalaistaa. Jehovan todistajien vapautuksen kautta myös heidän tulee suorittaa
asevelvollisuus, ja vaikuttaa tällä hetkellä siltä, että heidän valinnakseen
painottuu siviilipalvelus. Aseeton palvelus on valitettavan vähän tunnettu,
ja sen valitsevien määrä on käytännössä yksi promille.
Puolustusvoimilla on kutsuntoihin liittyen lakisääteinen velvoite ohjata sosiaaliviranomaisten yhteyteen ne nuoret,
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joiden elämäntilanne koulutuksen, terveyden tai vastaavan takia on huolestumisen arvoista. Pohjanmaan aluetoimiston kutsunnoissa on aina mukana
etsivä nuorisotyö, jonka työpöydän ja
työntekijöiden kautta jokaisen päätöksen saaneen - oli se sitten palvelukseenastumismääräys tai muu päätös, tulee
käydä ennen tilaisuudesta poistumista.

Seurantaa ja kehittämistä
Itse kutsuntatilaisuutta on ohjeistettu
maavoimien normistolla. Sen rajoissa Pohjanmaan aluetoimiston oma lähestymiskulma on mahdollisimman
matalan kynnyksen ”työhönottohaastattelu”, joka poistaa turhat huolet ja
pelot asepalveluksesta. Näin ollen ensimmäinen kosketus puolustusvoimiin
ei voi olla odottelu. Siksi olemme pyrkineet - ja pyrimme jatkossakin - välttämään pitkiä juhlapuheita ja liikaa sotilaallisuutta. Jälkimmäiselle on aikaa
sitten myöhemmin palveluksessa. Kutsunnoille on asevelvollisuusjärjestelmää kehitettäessä edelleen paikkansa
ja tilauksensa, unohtamatta aiemmin
mainittua kokonaismaanpuolustuksellista funktiota. Täydellistä kutsuntatilaisuutta emme ehkä koskaan saavuta, mutta kriittisellä - ei negatiivisella
- ajattelulla kykenemme kehittämään
ja kehittymään. Viitaten kirjoitukseni alkuun saa nähdä, kuinka nykyistä työtämme puolestaan arvioidaan
puolentoistasadan vuoden kuluttua,
siis 2170-luvulla. Toivottavasti parhaat
käytänteemme siirtyvät sinne asti. Ihminen, ei robotti, on varmasti tuolloinkin puolustuksemme tärkein voimavara.

Yhdessä parempi ja
turvallinen tulevaisuus!
Millog Oy on kunnossapitoon sekä elinjakson hallinta- ja materiaalipalveluihin
erikoistunut yritys. Puolustusvoimien strategisena kumppanina vastaamme
Maavoimien ja Merivoimien materiaalin kunnossapidosta sekä erikseen sovituista
Ilmavoimien materiaaleista. Lisäksi tuotamme elinjakson hallinnan palveluita ja
osallistumme asiantuntijana materiaalihankkeisiin. Toimintamme perustuu
pitkäaikaisiin kumppanuussopimuksiin.

www.protolab.fi
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www.millog.fi

Killan puheenjohtajan
joulutervehdys

K

illan juhlavuosi alkaa olla ohi
ja hallituksen kevään ahkerointi on syksyllä muuttunut
alueosastojen tapahtumiksi.
Killan 60-vuotishistoriakirjaa on jaettu kirjastoihin, alueosastoille myyntiä
varten, tukijoille ja entisille killan vastuunkantajille. Eli mikäli et ole vielä
kirjaa hankkinut, niin kannattaa ottaa
yhteys omaan alueosastoon tai sihteeriin tai vaikka minuun, niin hoidetaan
asia. Kirja on upea ja se kertoo pitkän
tien killan alkuvuosista nykypäivään.
Perustamisen ajan vastuuhenkilöt tekivät valtavasti vapaaehtoista maanpuolustustyötä luodessaan uutta kiltaa.
Hallituksella oli useana vuonna yli 30
kokousta, kun suunniteltiin alueosastojen perustamista ja käytiin auttamassa
niitä toiminnan alkuun. Siksi meidän
nuorempien tulee vaalia vahvasti tätä
perintöä niin, että alueosastot pysyvät
toimivina.
Turun Alueosasto hankki keväällä
uuden lipun. Juhlava naulaustilaisuus
Heikkilän sotilaskodissa sujui kaikkien
taiteen sääntöjen mukaan todella mallikkaasti. Onnea turkulaisille.

Kilta on saanut kuluneena vuonna
noin 120 uutta jäsentä. Tästä saamme kiittää Loimaan alueosaston kolmikkoa, eli Seppo Yli-Nissilää, Markku
Nummijokea ja Tauno Rohkimaista, jotka ovat tämän jäsenhankinnan hoitaneet. Tämä on markkinointia parhaimmillaan ja parhaat kiitokset heille siitä!
Jokainen suomalainen yhdistys haluaisi
juuri heidän kaltaisiaan aktiiveja.
Minä olen kauteni alusta alkaen korostanut kiltojen välistä yhteistoimintaa siksi, ettei tarvitse hienoja esityksiä
pitää tyhjille saleille. Tuloksia on saatu
aikaan, ja killat eivät ole mustasukkaisia omista tilaisuuksistaan, vaan suorastaan toivovat paikalle paljon yleisöä.
Nyt olen ilolla seurannut Turussa, Salossa ja Porissa alkanutta yhteistoimintaa, jossa joku maanpuolustusjärjestöistä järjestää ja kutsuu muut mukaan
yhteisiin luentotilaisuuksiin. Tiedot
näistä löytyvät sekä killan netti- että
Facebook-sivuilta.
Säkylän kerhorakennuksen toiseen
päähän perustetaan varastossa varastoituna ollut Porilaismuseo. Kilta auttaa prikaatia osallistumalla museon ke-
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hittämiseen. Se esitellään ensi kerran
saapumiserän 1/2020 varusmiehille sen
hetkisessä laajuudessaan. Museo on alkuun rajoitetusti avoinna suurelle yleisölle. Lisää tietoa saadaan seuraavista
lehdistä.
Kiltalaiset jatkavat osallistumistaan
varusmiesten läheisille järjestettävään
päivään Huovinrinteellä tarjoten erilaista viihdykettä ja pyrkien rekrytoimaan
vieraita killan jäseniksi.
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 porilaisia.
Haluan kiittää yhdistyksen hallitusta ja alueosastojen aktiiveja kuluneen
vuoden aikana eri paikkakunnilla järjestetyistä hienoista tapahtumista sekä
kiltalaisia osallistumisesta eri tapahtumiin.
Rauhallista Joulun Aikaa
Teille Kaikille!
Markku Heinonen
markku.heinonen@kolumbus.fi

Paljon tuumausta, työtä ja tuloksia:

Kiltaveli Einolla on takana
30-vuotinen ”sota” killassa
Vas. Eino Järvinen esittelee
kolmisenkymmentä vuotta sitten
käytössä ollutta museotietokonettaan, silloista tuliterää konettaan, joka painoi viitisentoista
kiloa!
Alla: Varusmiesajan muistiossa
todetaan mm. ”on sitä ennekin
hurmattu tyttöjä monella lailla,
mutta vihreät laatat ovat vertaansa vailla”.

Teksi ja kuvat: Kari Nummila

S

äkyläläinen pankinjohtaja ja
kiltaveljemme Eino Järvinen,
73, jos kuka tietää ja tuntee,
mitä kiltatyö on niin päältä
päin katsoen kuin ihan perimmiltäänkin; tällä Porilaisella isänmaan miehellä on takanaan peräti pyöreät 30 vuotta killan ”paperisodan” selvittelyä ja sen
vaativaa kehittämistyötä käsipelistä tietokoneaikakauteen!
Eino on kotoisin Jokioisten Kiipun
kylästä, jossa kotikontu on yhä hänen hallussaan ja tärkeänä osana eläkeläisen elämänpiiriä, jota hän vaalii
yhdessä Humppilasta kotoisin olevan
vaimonsa Sirkan kanssa. Hänet Eino
”löysi” Humppilan kautenaan ja yhteiseloa on jatkunut jo 51 vuotta.
Nuoren miehen uraa ”maailmalle”
saattelivat ensin merkonomiopiskelut ja sitten säästöpankkiura vuodesta 1965 alkaen Humppilan ja Forssan
kautta Säkylään. Ensimmäinen esimies
oli varatuomari Pekka Simola, viisikertainen Suomen mestari pituushypyssä
1940-luvulla!

- Pankkiala tuntui ”siistiltä sisätyöltä” sen jälkeen, kun olin ollut kesätöissä salaojaputkitehtaalla! Illan virkulle
sopi paremmin pankki, jonne ei menty
hommiin jo aamuseitsemäksi, Eino sanoo.
Hän meni Porin prikaatin II pataljoonan 4. komppaniaan Säkylään helmikuussa 1966. Hän sai ryhmänjohtajakseen alikersantti Reijo Oraksen,
myöhemmän taidekauppiaan ja taiteilija Johanna Oraksen aviopuolison.
Komppanian päällikkönä toimi Mikko Virtanen, erittäin miellyttävä esimies. Eino siirtyi siviiliin kersanttina jo
31.12.1966, kun käytössä oli 10 päivän
säästöloma. Samalla hän sai prikaatin
pronssisen ansiolevykkeen. Reservissä
hän yleni vääpeliksi.
Huhtikuussa 1966 oli edessä reservialiupseerikoulu. Hän oli ”rivissä” vain
parisen kuukautta, kun hänet määrättiin koulun toimistoon. Hänet oli laitettu listaan, jolla ehdotettiin jatkoa reserviupseerikouluun. Joukkueenjohtaja,
silloinen vänrikki ja myöhempi kenraa30

liluutnantti, Kainuun prikaatin komentaja ja Läntisen maanpuolustusalueen
komentaja Ilkka Kylä-Harakkakin sai
häneltä tilanneselvityksen.

Kuin ”virkamiehenä”
- Tuntui, että sotilasmestari Jouko
Äimänen halusi kuitenkin pitää minut
toimistossa. Sekin vaikutti kieltäytymiseeni, että Haminasta oli pitkä matka Humppilaan tyttöystäväni luokse.
Elokuussa minut siirrettiin prikaatin
esikuntaan. Minusta tuli kuin ”virkamies” säännöllisine työaikoineen, mutta muutoin sain elää omaan tahtiini.
Asuin yksin komppaniassa päivystyspaikan takana sijaitsevassa huoneessa. Lomatkin pyörivät mukavasti. Se
oli hienoa aikaa! Täytyy myöntää, että
joskus myöhemmin vähän kadutti se
RUK:n torjuminen.
Sotilasuraakin lähtiessä tarjottiin,
mutta olin jo siinä vaiheessa saanut tiedon työstä säästöpankissa. Muistan,
kuinka eräs kurssikaverini pääsi eläk-

keelle 15 vuotta aiemmin kuin minä,
Eino sanoo.
Juuri vähän ennen kotiutumista Eino
meni Forssan - Tammelan säästöpankin
toimitusjohtajan Olli Kurosen puheille
neuvottelemaan työpaikasta, kuten oli
sovittu ennen ”sotaväkeä”.

Pankkityöhön heti
armeijan jälkeen
- Kuronen oli isänmaallinen mies,
joka oli palvellut sota-aikana ratsumestarina ja meninkin vähän tarkoituksella
”sotisovassa” hänen luokseen. Työpaikka järjestyi mutkattomasti sen enempiä
selvittelemättä. Hän halusi minun aloittavan heti 2. tammikuuta ja näin tapahtui. Säästöpankkiurani jatkui sitten
myöhemmin vuodesta 1973 alkaen Säkylän Säästöpankissa, jossa hän toimi
viimeksi apulaisjohtajana. Pankkialan
myllerrykset vaikuttivat työhön vuonna 1992. Muutaman vuoden hän toimi
Säkylän Talopalvelu Oy:n toimitusjohtajana. Palasi kuitenkin pankkialalle ja
jäi eläkkeelle toimiessaan Huittisten
Säästöpankissa pankinjohtajana vastaten Euran ja Säkylän konttoreista.
Muutakin yhdistystoimintaa Eino
ehti tehdä. Säkylän Urheilijoiden hallituksessa ja taloudenhoitajana tuli 25
vuoden työrupeama ja hän on seuran
kunniajäsen. Hän oli myös perustamassa Tuulimyllyn Puhaltajat nimistä puhallinorkesteria.

Killan jäsenenä
vuodesta 1986
Porin prikaatin kiltaan Eino liittyi
vuonna 1986. Asiaan varmaankin vaikutti sekin periaate, että ”Kerran PORILAINEN, aina PORILAINEN” sekä
prikaatin slogan ”KUNNIA, VELVOLLISUUS; TAHTO”. Ehkä siinä oli osansa
myös sotilasuran torjumiseen liittyvä
”hyvitys”.
No, Einosta tuli tosi kiltalainen ja
poikkeuksellinen työmyyrä, joka vei
killan ”paperisodan” kaikkine kommervenkkeineen tietokoneaikaan käsipelistä. Eino on toiminut mm. killan
taloudenhoitajana hallituksen kutsumana 1987 – 2017. killan hallituksen
jäsenenä 1987 – 2008, Porilainen -lehden taloudenhoitajana ja johtokunnan
jäsenenä 2012 – 2017, hoitanut killan
jäsenrekisteriä 2011 – 2018, killan nettisivujen hoitajana 2009 – 2016, killan historiatoimikunnan jäsen 2017

– 2019. Killan huomiointirekisterin
hoitaja ja toimikunnan jäsen sekä killan luottamushenkilörekisterin hoitaja
hän on edelleen. Näistä tehtävistä Eino
toivoo pääsevänsä irti tämän vuoden lopussa. Kaikki kiltatyöt eivät vielä lopu.
Hän hoitaa Loimaan seutukunnan vääpelikerhossa taloudenhoitajan ja sihteerin tehtäviä.
Hän edusti kiltaa Maanpuolustuskiltojen liiton liittovaltuustossa. MPKL valitsi hänet 2013 kiltojen 16 000 jäsenen
joukosta Vuoden kiltalaiseksi.
- Killan silloinen varapuheenjohtaja
Into Hemberg kysyi minua taloudenhoitajan tehtävään, kun Aarne Hotokka lopetti. Hotokka sanoi minulle aika
isällisesti, että kuules poika, minä olen
hoitanut tätä hommaa 20 vuotta. No,
en minä siitä provosoitunut, mutta paremmaksi panin.

Jäsenmäärä on
kasvanut huikeasti
Einon aloittaessa killan henkilöjäsenmäärä oli 894, nyt 1 466 henkeä!
Kasvu on ollut kirjattu lähinnä viimeisenä kymmenenä vuotena. Jäsenhankinta on ollut pääosin Loimaan alueosaston Seppo Yli-Nissilän, Markku
Nummijoen ja Tauno Rohkimaisen
kontolla. Jäsenmaksu oli nykyrahassa
vuonna 1988 7,48 euroa ja nyt 25 euroa. Se ei ole kovin paljon, sisältyyhän
siihen korkeatasoinen Porilainen-lehti.
Eino siirsi 2013 jäsenrekisterin
MPKL:n Sebaconiin, jonne saatiin aika
kattavat tiedot jäsenkunnasta: nyt mm.
Jäsenistön syntymäaika on tiedossa 99
prosentilla, matkapuhelinnumero
90:llä ja sähköpostiosoite 75:llä.
Tämä tuo valtavia säästöjä tiedottamisessa. Jo pelkästään yksi kirjepostilähetys jäsenkunnalle maksaisi 2 300 euroa,
työurakasta puhumattakaan. 1 100 sähköpostin omaavalle jäsenelle viesti ei
maksa mitään.

Internet jakaa tietoa
killasta
Eino aloitti myös killan omien internet -sivujen teon ja jatkuvan päivittämisen. Hallituksen jäsenille tarkoitetusta Intranetistä puolestaan löytyy
kaikki oleellinen tieto killan asioista
viimeisiltä 10–15 vuodelta eli historian
saa helposti luettavakseen sieltä.
Tehtävää Einolla on riittänyt, kun
hänen toimikaudellaan pidettiin noin
300 virallista kokousta. Hän oli muka31

Näytelmän ”Häätö” ensiesitys
nähtiin Äänekoskella vuonna
2015.
na usein myös mm. Kotiuttamisjuhlissa, piti killasta oppitunteja varusmiehille ym. Einolla oli vahva työpanos myös
30 vuosikertomuksesta. Einon toimikaudella ehti olla viisi puheenjohtajaa
ja yhdeksän eri sihteeriä. Huomiointirekisteriin hän vei 252 henkilöä ja huomionosoituksia 662 kappaletta. Nämä
kaikki tiedot piti kerätä yksitellen pöytäkirjoista ja vuosikertomuksista.

Nyt Eino keskittyy
kulttuuriasioihin
Musiikki on lähellä hänen sydäntään; hyvien ystäviensä Vesa Alaren
ja Ahti Laineen avulla hän on tehnyt
äänitteitä. Einolla on omakustanteinen
cd-levy, jolle on tallennettu 16 hänen
säveltämäänsä, sanoittamaansa ja laulamaansa kappaletta! Eino lukee paljon
ja seuraa aikaansa ja miettii maailman
menoa. Hänen ensimmäinen näytelmänsä ”Häätö” esitettiin Äänekoskella
vuonna 2015. Pari uuttakin käsikirjoitusta on jo valmiina.
Nyt hänen ajatuksissaan on itsenäisyys ja sen merkitys suomalaisille, jotka saavat sanoa pelkäämättä mielipiteensä ja voivat matkustaa vapaasti.
- Suomessa voin luottaa siihen, että
niin Poliisi kuin Puolustusvoimatkin
tuottavat meille turvallisuutta ja meidän oikeuslaitoksemme ja viranomaiset hoitavat asioita ilman korruptiota,
ja jos eivät hoida, joku asian ennemmin
tai myöhemmin selvittää ilman hengen
vaaraan joutumista. Tämä kaikki ei ole
maailmassa itsestäänselvyys. Uskon ja
toivon, että tilanne säilyy Suomessa tulevillekin sukupolville, sanoo isänmaan
mies Eino Järvinen.

Pohjankankaan Tykistökillan
vetovastuu Kimmo Tuomelle
Teksti ja kuva: Kimmo Tuomi

P

ohjankankaan Tykistökillan vuosipäivää ja syyskokousta vietettiin perinteisin menoin Niinisalossa lauantaina 19.10. Sateinen
päivä alkoi seppeleenlaskulla kello
11.30 RUK:n muistomerkille. Havuseppeleen laskivat puheenjohtaja Kalevi
Virtanen, varapuheenjohtaja Kimmo
Tuomi ja sihteeri Tuomas Rantala.
Paikalle oli kokoontunut vajaan viidenkymmen henkilön joukko tekemään
kunniaa viime sodissa kaatuneille kaaderiupseereille ja reservin upseereille.
RUK, reserviupseerikoulu siirrettiin Niinisaloon Haminasta 2.12.1939, jossa se
toimi vuoteen 1945. On muistettava,
että RUK:ssa koulutettiin reservin upseereiden lisäksi kadettikursseja, josta
myös nimitys UK. RUK:ssa koulutettiin yhteensä 16 037 reservin upseeria
ja kadettia, joista 2 134 kaatui ja 8 736
haavoittui. Hinta Suomen itsenäisyydestä ja vapaudesta oli kova. Porin pri-

kaati oli kunnostanut muistomerkkialueen hienoon kuntoon. Mainittakoon
yksityiskohtana, että muistomerkki on
paljastettu Kankaanpään Reservinupseereiden 15-vuotisjuhlassa 6.11.1960.
Muistomerkin suunnitteli kuvanveistäjä Kauko Räike, valmisti Pellonpään
kiviveistämö ja kivet lahjoitti Luoman
suku ns. Luoman alueelta Kankaanpäästä, jossa tällä hetkellä kerrostaloja.
Varuskuntaravintola Falkonetissa nautitun maittavan luonaan jälkeen vuosijuhlan aluksi Seinäjoen Rautatieläisten yhdeksänjäseninen soittokunta,
johtajansa Jukka Heinosen, tahtipuikon tahdissa esitti sykähdyttävän ”Jääkärinmarssi” kappaleen, jonka juhlaan
osallistujat Vapaussotaa ja Suomen itsenäisyyttä kunnioittaen kuuntelivat seisaaltaan. Killan puheenjohtaja toivotti
juhlayleisön ja juhlaesitelmän pitäjän
Tykistön tarkastajan eversti Pertti
Holman tervetulleeksi ja esitti samalla
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huolensa kiltojen jäsenmäärän edelleen
pienenemisestä.
Tykistön tarkastaja eversti Holma piti
erittäin mielenkiintoisen esitelmän tämän päivän kenttätykistöstä ja ennen
kaikkea tulevaisuuden suunnitelmista.
Holma totesi, että Niinisalon varuskunta on edelleen Maavoimien ja Puolustusvoimien tykistöosaamiskeskus. Hyvin
positiivisena seikkana Niinisalon varuskunnalle ja etenkin Tykistökoululle
Holma toi esille sen, että Ilmatulenjohdon valtakunnallinen koulutusvastuu
siirtyy 1.1.2020 alkaen kokonaan Tykistökoulun vastuulle. Tämä jos mikä
vahvistaa Maasotakoulun alaisuudessa
toimivan Tykistökoulun asemaa. Tärkeänä seikkana hän mainitsi myös sen,
että kaikki ilmatulenjohdon koulutus
ja myös koulutusmateriaali toteutetaan
englannin kielellä. Tämä tukee myös
sitä, että Porin prikaatin lentotiedustelun koulutuspaikka löytyy Niinisalosta,
jossa entisen tutka-aseman tiloissa annetaan aliupseerioppilaille lentotiedustelun MUAS (Mini Unmanned Aerial
System) mukaista koulutusta Orbiter 2
lennokeilla.
Vuosijuhlassa palkittiin seuraavat henkilöt: killan rahastonhoitaja Pertti
Onniselkä hopeinen tykkimiesmitali soljen kera, orkesterin johtaja Jukka
Heinonen tykkimiesmitali, Etelä-Pohjanmaan kilta-aktiivit Mauri Hyytiä ja
Jorma Rantamäki tykkimiesmitali.
Juhlan päätössanoissa killan tuleva puheenjohtaja Kimmo Tuomi toi esille
Talvisodan alkamisen.
”Arvoisat tykistökiltalaiset, hyvät naiset ja miehet!
80 vuotta sitten kansakuntamme eli
pelonsekaisissa tunnelmissa. Stalin ja
Hitler olivat tehneet paktin, jossa ItäEurooppa jaettiin etupiireihin, Suomi
ja Baltia kuuluivat Moskovalle. Ylimääräiset kertausharjoitukset (YH) Karjalan kannaksella olivat alkaneet. Vallitsi
suuri epätietoisuus maamme tulevista
kohtaloista. Samalla Suomen kansa valmistautui päättäväisesti ja yhtenäisenä
tulossa oleviin vaikeisiin aikoihin.
Lokakuun 10. päivänä alkaneet ylimää-

Kuva: Raimo Ojala
Kuva: Sirkka Ojala

”Vuosijuhlassa palkittiin ansioituneita. Tykkimiesmitaleilla palkittiin. Vas Jorma Rantamäki, Jukka Heinonen ja Mauri Hyytiä sekä hopeisella Tykkimiesmitalilla soljen kera Pertti
Onniselkä. Tykistön tarkastaja eversti Pertti Holma oik onnitteli palkittuja.”

”Kiltalaiset kunnioittivat sotiemme sankareita laskemalla havuseppeleen RUK:n muistomerkille. Seppelettä laskemassa olivat vasemmalla killan sihteeri Tuomas Rantala, Pohjankankaan Tykistökillan puheenjohtaja Kalevi Virtanen ja killan varapuheenjohtaja Kimmo
Tuomi.”

Kuva: Sirkka Ojala

räiset kertausharjoitukset toivat täydellisen muutoksen myös Pohjois-Satakunnan elämään. Seuraavina päivinä
Niinisalossa perustetut joukot oli koottu Honkajoen, Ikaalisten, Jämijärven,
Kankaanpään, Karvian, Kihniön ja Parkanon kunnista. Joukkojen lokakuun
13. päivänä alkanut junamatka, jossa
myös isoisäni, kolmen sodan veteraani,
Arvo Tuomi oli mukana, vei kohti Sakkolan-Taipaleen alueita Kannaksella.
Sama junamatka merkitsi kulkua kohti tuntemattomia kohtaloita. Siitä muodostui sotaanlähtö. Juna vei sotaan,
joka kestettyään 105 päivää, loi kuuluisan talvisodan hengen kansakuntamme historiaan. Samalla se pysähdyttää
meidät tekemään kunniaa kaikille niille
kansalaisillemme, jotka takasivat meille vapaan ja itsenäisen Suomen, monet
heistä henkensä antaen, terveytensä
menettäen ja parhaat nuoruusvuotensa
uhraten.
Etenkin meillä vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevillä kiltalaisilla on suuri kunnia viedä ja välittää tätä oikeaa ja
kunniakasta maanpuolustustietoutta
niin historiasta kuin tästä päivästä kaikille kansalaisille ja varsinkin nuorisolle.”
Yhteisen Maamme-laulun jälkeen juotiin juhlakahvit. Juhlan jälkeen järjestetyssä syyskokouksessa killan uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Kankaanpään
Seudun Tykistökillan puheenjohtaja
Kimmo Tuomi, varapuheenjohtajaksi
Mittamies-ja Topografikillan puheenjohtaja Kalervo Salonen, rahastonhoitajaksi Pertti Onniselkä Porin Seudun
Tykistökillasta ja uudeksi sihteeriksi
Esko Isohannu Kankaanpään Seudun
Tykistökillasta. Porin prikaatin valtuuskuntaan ja Maanpuolustuskiltojen
liitto ry:hyn valittiin Kimmo Tuomi ja
Tykkimiehet ry:ssä jatkaa Vesa Mäkipää. Syyskokouksessa päätettiin killan
vuoden 2020 suuntaviivoista ja talousarvioista. Uusi killan hallitus valtuutettiin miettimään niitä toimenpiteitä,
joita tulevaisuudessa tarvitaan, mikäli kiltoja lakkautetaan ja pääkiltaan on
halukkaita liittymään henkilöjäseninä.
Syyskokouksen päätteeksi killan entinen puheenjohtaja Virtanen ilmoitti
”Joutsenlaulun” tavoin, että monikymmenvuotinen ura kiltojen johtotehtävissä päättyy ja hän jää rivijäseneksi
ja keskittyy lähinnä lapsenlapsen hoitoon.

”Vuosijuhlan musiikista vastasi Seinäjoen Rautatieläisten soittokunta johtajansa Jukka
Tapani Heinosen johdolla.”
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HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi

Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä.
Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä.

Kankaanpään kaupunki
Kuninkaanlähteenkatu 12,
38700
Kankaanpää, puh. 02 57 700
Kankaanpään
kaupunki
www.kankaanpaa.fi
Kuninkaanlähteenkatu
12, 38700 Kankaanpää, puh. 02 57 700
www.kankaanpaa.fi

ASUMAAN

“Meille Eura on helppo”

KATSO TARINAMME:
euraplus.fi
Sivustolla myös vapaat tontit ym.

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

Porin prikaatin kilta ry.

Asiakasomistajapalvelu ja S-pankki

Euran S-market ma-pe klo 12-17
Säkylän S-market to klo 9-11
Palvelemme myös ajanvarauksella.
Varaa aikasi osoitteesta s-pankki.fi
Keulan asiakaspalvelu puh. (02) 8330 220

S-PANKISSA
MAKSUTTOMAT
PANKKIPALVELU
T

Portti avoinna hyvään palveluun!

Puh. 044 7442 300
Turuntie 61, 32200 LOIMAA
• www.pihaportti.fi •

Jotta kaupassa
olisi kiva käydä.

IV-Pelti Luuri Oy

RAKENNUSPELTI- JA ILMASTOINTITYÖT
Puh: 02-763 6860, www.iv-peltiluuri.fi

SILIKONITUOTTEET
Pakurlantie 6, 20380 Turku, Puh 010 617 620

Kunpa kaikki olisi
mutkatonta kuin
OP-mobiilissa.

MERINIITTY
Meriniitynkatu 11, 24100 SALO

Joulutervehdys
Porin prikaatista!

