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Arvoisat Porilainen -lehden luki-
jat! Olen toiminut runsaat kaksi 
vuotta Porin prikaatin komen-

tajana. Tähän kauteen on sisältynyt 
monia merkittäviä muutoksia ja uu-
distuksia. Turvallisuusympäristömme, 
erityisesti Itämeren piirissä, on muuttu-
nut entistä haasteellisemmaksi ja jouk-
ko-osastomme toiminta on laajentunut 
kattamaan lähes koko läntisen Suo-
men. Nämä kaksi suurta muutosta ovat 
näkyneet ja tulevat näkymään prikaa-
timme arjessa myös tulevina vuosina.
Turvallisuusympäristön muutos edel-
lyttää meiltä kykyä kohottaa valmiut-
tamme nopeasti ja kulloistakin uhkaa 
vastaavasti. Voin ylpeänä todeta, että 
Porin prikaati on tässä valmiustehtä-
vässä ollut yksi maavoimien edelläkävi-
jäjoukko-osastoista. Meillä valmiuden 
vaatimukset ymmärrettiin ja sisäistet-
tiin heti alusta alkaen ja kaikkien hen-
kilöstöryhmiemme sitoutuminen on 
ollut kiitettävää. Kouluttavien jouk-
koyksiköiden, laitosten ja esikunnan 
henkilöstö on pyyteettömästi tehnyt 
pitkää työpäivää valmiusvaatimusten 
saavuttamiseksi, mistä heille suuri kii-
tos! Haluan kuitenkin muistuttaa, että 
valmius ei ole vain suunnitelmia, mate-
riaalia ja sijoitettua henkilöstöä - se on 

myös asennetta, osaamista ja halua toi-
mia valmiuden hengessä. Meidän tulee 
olla valmiita puolustamaan isänmaa-
tamme nopeastikin, mikäli tarve niin 
vaatii.
Aloittaessani komentajan tehtävässä 
otin henkilökohtaiseksi tavoitteekseni 
Porin prikaatin yhteishengen vahvista-
misen ja yhtenäisen toimintakulttuurin 
luomisen. Näistä tehtävistä en kuvitel-
lutkaan suoriutuvani yksin, vaan kuten 
jo vuoden 2015 alussa totesin, tarvit-
sen teidän kaikkien tukea tavoitteiden 
saavuttamisessa. Toimintatapojemme 
yhtenäistäminen on onnistunut varsin 
hyvin. Tykistöprikaatilla ja Porin pri-
kaatilla sekä aluetoimistoillamme oli 
omat vahvuutensa ja myös heikkou-
tensa.  Hyvien käytänteiden tunnista-
minen ja niiden käyttöönotto sekä van-
hasta ja totutusta poisoppiminen ovat 
vieneet oman aikansa. Väitän, että tällä 
tiellä olemme edenneet ja löytäneet oi-
keat polut, joilla jatkaa kohti parempaa 
toimintakulttuuria. Johtopäätöstäni tu-
kee vuoden 2016 työilmapiirikyselyn 
tulokset, jotka osoittavat tulosten pa-
rantuneen lähes jokaisella osa-alueella. 
Joukon yhteishenki on myös kehitty-
nyt. Mutta tässä, hyvät ystävät, meillä 
on kuitenkin vielä tehtävää. Kannustan 

ajattelemaan asioita laajasti ja prikaatil-
lisesti - ei enää vain omaan yksikköön 
ja toimipisteeseen rajoittuen. 
Puolustusvoimauudistus toi prikaa-
tin vastuulle myös sotilasläänien teh-
täviä. On todettava, että aluetoimistot 
ovat suoriutuneet asevelvollisuusalaan 
ja maanpuolustushengen edistämiseen 
liittyvistä tehtävistä kiitettävästi. Yh-
teistoimintaosapuolet on laajalla vas-
tuualueellamme otettu haltuun ja kil-
taväkikin on löytänyt ansaitsemansa 
paikan prikaatin rinnalta. Maanpuo-
lustustyön uusi painopiste on nuoriso, 
mikä on mielestäni oikea kohderyhmä. 
Hyvät porilaiset! Haluan lausua lämpi-
mät kiitokseni teille kaikille siitä tues-
ta, jota olen teitä komentajakautenani 
saanut. Tiedän, että seuraajani, eversti 
Rami Saari, saa teiltä täyden tuen aloit-
taessaan tässä tehtävässä vuoden 2017 
alussa. Toivotan seuraajalleni Onnea ja 
Menestystä upean joukko-osaston joh-
dossa! Yhdessä eteenpäin!

Kunnia - Velvollisuus - Tahto

Porin prikaatin komentaja
Eversti Arto-Pekka Nurminen
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Sinisellä 
siivellä
Säkylässä luonto menee 
edelle. Koko yhteisö on esi
merkiksi sitoutunut alueella  
viihtyvien harvinaisuuksien, 
ruususiipisirkan ja harju
sinisiiven, suojelemiseen.  

Mikä on sinun syysi viihtyä? 
www.sakyla.fi

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

w w w . m i l l o g . f i
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Suomen kansainväliseen valmius-
joukkoon kuuluvat yksiköt arvi-
oitiin Säkylässä järjestetyn krii-

sinhallintaharjoituksen yhteydessä ja 
arviointeja suoritti Naton kouluttama 
suomalaisista ja kansainvälisistä arvi-
oitsijoista koostuva ryhmä. Arvioitsijoi-
ta oli yhteensä reilut parisenkymmentä 
ja joukon toiminnassa arvioitavia koh-
teita olivat mm. materiaalinen valmius, 
joukon toimintatavat sekä asiakirjojen 
ja käskyjen kansainvälinen yhteenso-
pivuus. Arvioinnin lopullinen palaute 
toimitetaan Porin prikaatiin muutaman 
kuukauden sisällä, mutta alustavien tu-
losten mukaan molemmat yksiköt lä-
päisivät arvioinnit kirkkaasti.

Valmiusjoukkoyksiköt 
esittelivät arviointien 
Rolls Roycen Teksti: Markus Malila   Kuvat: Okko Ahokas

Porin prikaatin 1. huoltokomppanian ja 1. pioneeri-
komppanian varusmiesyksiköt arvioitiin 28.11.–2.12. 
Naton NEL1 (Nato Evaluation 1) -yhteensopivuusarvi-
oinneilla Säkylässä. 

- Varusmiesten sitoutuminen, koulu-
tustaso, teho ja motivaatio yllättävät 
kansainväliset arvioijat joka kerta po-
sitiivisesti, ylistää arviointiryhmän suo-
malaisten vanhin, komentajakapteeni 
Eki Lamminmäki.
- Porilaisten osalta tämän asian takuu-
tekijöinä ovat nähdäkseni kulttuuri, 
koulutustavat sekä vapaaehtoisista va-
litut varusmiehet. Olen äärimmäisen 
luottavainen arvioinnin lopputuloksen 
osalta.
Naton standardien mukaan toteutetut 
arvioinnit ovat osa Maavoimien suun-
nitelmallista joukkotuotantoa kan-
sainvälisesti yhteensopivien joukkojen 
tuottamiseksi. Nyt suoritettu NEL1 -ar-

viointi on Naton neliportaisen arvioin-
tijärjestelmän kolmanneksi korkein 
taso. NEL1 -tason arviointi mittaa jouk-
kojen yleistä yhteistoimintakykyä, kun 
taas sitä seuraavat SEL2 -ja NEL2 -tasot 
varmistavat yksikön ”taisteluvalmiu-
den” (Combat Readiness) osana moni-
kansallista kokoonpanoa. Arvioinnin 
läpäiseminen antaa hyvät eväät mm. 
kansainvälisiin harjoituksiin osallistu-
miselle ja parantaa joukkojen edelly-
tyksiä toimia kansainvälisissä kriisin-
hallintatehtävissä.
Alustavien tietojen mukaan  arvioin-
neissa nousi huomautettavaa lähinnä 
yksittäisistä kielitutkintojärjestelmiin 
ja materiaaliseurantajärjestelmiin liitty-
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vistä asioista. Nämä eivät luonnollisesti 
ole arvioitavista joukoista riippuvaisia 
asioita, vaan ovat osa suurempaa koko-
naisuutta. Yleisesti ottaen suomalais-
ten kielitaito on riittävällä tasolla.
Kansainvälisten arvioitsijoiden läsnäolo 
toi harjoitukseen oman lisämausteensa 
ja motivoi varusmiehiä esittämään par-
haansa, vaikka tekeminen loppuvai-
heessa koulutusta olevilla varusmiehil-
lä olikin jo rutiinitasolla.
- Palaute oli kaikkinensa positiivista. 
Ammattitaitoa, osaamista ja välineis-
töä on kehuttu ja joukkojen yleisilmet-
tä pidetty hyvänä, kuvailee Suomen en-
simmäisen kansainvälisesti arvioidun 
huoltokomppanian päällikkö, kapteeni 
Lauri Mukka.

Henkilökunnankin
osaaminen.kasvaa
Kohta kymmenen vuotta arviointityh-
missä toiminut komentajakapteeni Eki 
Lamminpää kiittelee Porin prikaatia 
myös arvioinnin järjestelyistä.
- Porin prikaatissa on minun aikanani 
mennyt reilusti eteenpäin myös hallin-
nolliset asiat ja arviointiin valmistautu-
minen. Nyt järjestetty harjoitus palveli 
tekemäämme arviointia hyvin ja val-
mistavat työt oli tehty huolella. Yksi 
kansainvälisistä arvioitsijoista kuvasi-
kin kollegalleen järjestelyjä arviointien 
Rolls Royceksi.
Lamminpään mukaan Porin prikaatis-
sa arviointiharjoitusten vaatima tuki 
on ymmärretty ja arvioinnin fasiliteetit 
ovat aina kunnossa. 
- Porilaiset näyttivät jälleen kerran kyn-
tensä sekä arvioitavien joukkojen suori-
tustasolla että arviointiharjoituksen jär-
jestelyissä, Lamminpää summaa.
Porin prikaatin joukkotuotannossa 
kansainvälisten valmiusjoukkojen kou-
lutusvastuu on viime vuosina vaihdel-
lut yksiköstä toiseen. Näin myös eri 
yksiköiden henkilökunta pääsee pereh-
tymään kansainväliseen koulutukseen 

ja arviointiprosessiin. Kapteeni Mukka 
kuvailee SKVJ- koulutuksen läpivientiä 
koko yksikön näkökulmaa laajentavak-
si kokemukseksi.
- Se on pakottanut perehtymään asi-
oihin, jotka muuten eivät välttämät-
tä korostuisi kansallisen puolustuksen 
huoltokomppanioita tuotettaessa. SKVJ 
-koulutuksen toteuttaminen yksikölle 
niin, että se vielä lopuksi arvioitiin kv-
kriteerein, toi varmasti henkilökunnal-
le motivaatiota tekemiseen, Mukka ar-
velee.
Huoltokomppanian henkilökunnan 
osalta SKVJ -koulutus oli aihepiirinä 
kaikille vielä viime vuonna uusi, joten 
perehtyminen aloitettiin jo viime vuo-
den puolella. Valmistautuminen koulu-
tuksen läpivientiin on sisältänyt paljon 
valmistelua sekä henkilökunnan pereh-

tymistä kotimaisiin ja Naton asiakirjoi-
hin. 
- Tämä on ollut vaihteleva ja ammat-
titaitoa lisäävä rutistus. Se, että varus-
miehet on saatu tähän suorituskykyyn, 
on vaatinut henkilökunnalta merkittä-
viä ponnistuksia. Voidaan sanoa, että 
arviointiin valmistautuminen paran-
taa ehdottomasti myös henkilökunnan 
osaamista, Mukka vahvistaa.

Evakuointi käynnissä. 
Valmiusjoukkojen  eri-
koiskoulutukseen ku-
luu myös yhteistoiminta 
helikoptereiden kanssa.

Kylmää ja pimeää. 
Joulukuun alun olosuhteet te-
kivät harjoituksesta vaativan.
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Valmareiden koulutus alkoi Porin
prikaatissa 20 vuotta sitten
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Okko Ahokas

Puolustusvoimain komentaja Gus-
tav Hägglund sai reilut 20 vuotta 
sitten idean, jonka jälkeen Porin 

prikaatin ei ole käytännössä enää tar-
vinnut pelätä tulevaisuutensa puolesta. 
Hägglund päätti, että Huovinrinteellä 
aloitetaan kansainvälinen valmiusjou-
kon koulutus varusmiehille.
Ensimmäisten ”räppäreiden” koulutuk-
sen käynnistymisestä tuli marraskuus-
sa kuluneeksi tasan 20 vuotta.
- Keskustelu rauhaan pakottamisesta 
oli käynnistynyt Suomessa niin sano-
tun Jugoslavian hajoamissodan takia 
kolme vuotta aikaisemmin. Hägglundin 
edeltäjälle, amiraali Jan Klenbergille 
koko ajatus tuntui ensin oudolta, mutta 
jo kesällä 1993 hän ilmoitti, ettei suo-

Kosovo.oli.uuden.joukon.tulikaste

malaisilla ole pienintäkään vaikeutta 
koota reservistämme sellaista joukkoa, 
joka on peruskoulutukseltaan, kyvyil-
tään ja motivaatioltaan valmis astu-
maan minkä ammattiarmeijan rinnalle 
hyvänsä, muistutti kansainvälisen val-
miusjoukkokoulutuksen vuosijuhlassa 
puhunut eversti evp Kalle Liesinen.
Eversti Liesinen sai kuulla siirtyvänsä 
valmiusjoukon koulutuksesta toimies-
saan vielä pohjoismaisen pataljoonan 
komentajana Makedoniassa.  Tarkas-
tusmatkalle saapuneen Gustav Hägg-
lundin viesti entiselle adjutantilleen, 
joka oli jo määrätty Satakunnan jääkä-
ripataljoonan komentajaksi Porin pri-
kaatiin, oli selkeä: ”Rakenna sinne Suo-
men kansainvälinen valmiusjoukko”.

- Kun sitten ilmoittauduin prikaatin ko-
mentajalle, eversti Kauko Taskilalle , 
minulle valkeni, ettei Köpi (Hägglund) 
ollut kertonut suunnitelmistaan kenel-
lekään muulle. Taskilallakin meni asi-
asta hänelle kerrottuani hetk ja muu-
tama puhelinsoitto ennen kuin asia oli 
selvä.
- Porin prikaatin kannalta kansainväli-
sen valmiusjoukon perustamisessa oli 
paljon kyseessä. Pienin valmiusyhtymä 
sai hetkessä erityisen roolin, Liesinen 
selvitti.

Kielitaidon.piti.olla.hyvä
Puolustusvoimien organisaatiossa otti 
aikansa ennen kuin kansainvälisen val-
miusjoukon konsepti ymmärrettiin. 

8
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Kuvaavaa oli, ettei joukolla ollut alkuun 
edes omia tunnuksia. Sellaiset saatiin 
vasta, kun eversti Liesinen soitti suo-
raan ylimmälle esimiehelleen Hägglun-
dille.
- Satakunnan Jääkäripataljoonan muut-
taminen uuteen rooliin ei ollut helppo 
tehtävä, vaikka valmiutta ja joustavuut-
ta olikin yllättävän paljon. Yksi uusista 
vaatimuksista oli kielitaito. Oli selvää, 
että koulutettavien kielitaidon piti olla 
hyvä ja samaa asiaa kouluttaviilla sen 
piti olla vieläkin parempi. Tästä syystä 
jouduimme luopumaan tukusta hyviä 
kouluttajia. Onneksi sain avukseni ma-
juri Mauri Ikosen, jolla osaamista oli ja 
ennen kaikkea ehtymätön energia lait-
taa asioita ojennukseen. Toinen vastaa-
va ilopilleri oli Oiva Kaunisto, kiitteli 
Liesinen entisiä alaisiaan.
- Yksi niistä asioista, jotka olin itse en-
tisessä Jugoslaviassa oppinut, oli ym-
märrys siitä, että media on yksi krii-
sinhallinnan osapuoli. Samoin halusin 
painottaa ulkoista olemusta. Päteväl-
tä näyttäminen on nimittäin puhtaasti 
turvallisuustekijä, jatkoi Liesinen.
Kalle Liesinen kertoi Porin prikaatin 
elokuvaluokkaan kokoontuneille kuuli-
joilleen, että yhdeksänkymmentäluvun 
jälkimmäisellä puoliskolla järjestettiin 
lukuisia hienoja harjoituksia, joissa niin 
kouluttajat kuin koulutettavatkin pisti-
vät parastaan.
- Kenelläkään ei olisi ollut varaa sa-
noa, että kansainvälisen valmiusjoukon 
koulutus olisi jotenkin heikentänyt ko-
timaan puolustusta, näytöt olivat päin-
vastaisia. Räppärit pärjäsivät vaikka esi-
merkiksi sellaiset poliitikot kuin Juha 
Korkeaoja ja Raimo Vistbacka sitä 
tohtivat epäillä.

Sainio.johdatti.joukon.Kosovoon
Tulikasteensa ensimmäiset Porin pri-
kaatin kouluttamat räppärit saivat 
Kosovossa, minne Suomi lähetti pa-
taljoonan loppuvuodesta 1999. Kalle 
Liesinen ei ollut siinä vaiheessa enää 
Satakunnan jääkäripataljoonan komen-
taja, vaan suomalaissotilaat Balkanille 
johdatti everstiluutnantti Kari Sainio.
- Valmiusjoukon kykyjä epäiltiin, mut-
ta turhaan. Heidät oli koulutettu perus-
teellisesti kriisinhallintaan eli juuri sii-
hen tehtävään, johon he nyt lähtivät. 
Olin vakuuttunut siitä, että se joukko 
pystyy suoriutumaan kaikista niistä 
tehtävistä, jotka sen eteen tulevat. Mu-

Eversti Kalle Liesinen sanoi Porin 
prikaatissa järjestetyssä 20-vuotis-
juhlassa harvinaisen selvästi sen, 
mitä mieltä hän on Suomen valitse-
masta linjasta luopua perinteisistä 
kriisinhallintatehtäviin lähetettävis-
tä pataljoonista käytännössä koko-
naan.
- Minusta Suomen tulisi pitää yllä 
yhtä painopistemissiota, jossa itse-
näiseen toimintaan pystyvä kansal-

kana oli myös karaistuneita ja vanhem-
pia YK-veteraaneja malttia nuoremmil-
leen antamassa, selvitti Kalle Liesisen 
jälkeen ääneen päässyt Sainio 20-vuo-
tisjuhlassa.
- Pataljoonan keskeinen tehtävä oli ti-
lanteen vakauttaminen ja turvallisuu-
den takaaminen. Erityisenä haasteena 
olivat toisilleen vihamieliset väestön-
osat eli serbit ja albaanit sekä lisäksi 
vielä vilkas rikollisjärjestöjen toiminta. 
Kaikesta huolimatta katson, että onnis-
tuimme tehtävässämme erinomaisesti. 

Entinen ja nykyinen komentaja.
Satakunnan jääkäripataljoonan nykyi-
nen komentaja everstiluutnantti Tee-
mu Nurmela (vas.) ja eversti (evp) Kalle 
Liesinen vaihtoivat kokemuksia mar-
raskuussa järjestetyssä valmiusjoukko-
koulutuksen 20-vuotistilaisuudessa.

Iso kunnia siitä kuuluu hyvälle valmis-
tautumiselle ja koulutukselle. Kansain-
välinen koulutus vastasi heti sille an-
nettuun haasteeseen, Sainio tiivisti.

Maailmalle.mennään.liian.
pieninä.osina

linen pataljoona ja kokonaisvaltai-
sen kriisinhallinnan muut elementit 
voisivat toimia yhdessä hyvän lop-
putuloksen saavuttamiseksi, Liesi-
nen sanoi.
- Nyt maailmalle mennään liian pie-
ninä osina ja vielä paikkoihin, joissa 
ei saada itse aluevastuuta. Tavallisil-
le reserviläisille ei niistä joukoista 
löydy enää sijaa, eversti harmitteli.



Puolustusministeri.Jussi.Niinistö.vakuuttui.kriisinhallintakoulutuksen.tasosta.Säkylässä:

”Rauhanturvaajien.koulutus.
vastaa.tarpeisiinsa”..Teksti ja kuva: Markus Malila

Afganistanissa ja Libanonissa rauhanturvaajien 
luona aiemmin vieraillut puolustusministeri Jussi 
Niinistö tutustui marraskuun 8. päivänä kriisin-
hallintaoperaatioihin lähtevän henkilöstön koulu-
tukseen Säkylässä prikaatin komentajan, eversti 
Arto-Pekka Nurmisen isännöimänä.
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Ministeri Niinistö vieraili edel-
lisen kerran Porin prikaatissa 
vuoden 2015 marraskuussa. 

Tuolloin tarkastuksen kohteena oli Nii-
nisalon toimipiste ja erityisesti Puolus-
tusvoimauudistuksen toteutuminen. 
Ministeri sanoi Säkylässä tavoitteenaan 
olevan kiertää kaikki Puolustusvoimien 
miehitetyt toimipisteet. 
Ministeri oli vierailunsa jälkeen tyyty-
väinen näkemäänsä ja viittasi puheis-
saan mm. aiemmin toimialueilta saa-
maansa rauhanturvaajien palautteeseen 
kehuessaan koulutuksen tasoa. Käynti 
Säkylässä vahvisti aiempia johtopää-
töksiä. 
- Rauhanturvaajien koulutus vastaa tar-
peisiinsa. En ole operaatioissa vierail-
lessanikaan törmännyt yhtään kertaa 
siihen, että jonkun mielestä koulutus 
olisi riittämätöntä, ministeri vakuuttaa
- Koulutuksessa kyetään ottamaan 
opiksi ne opit, mitkä operaatioista on 
kulloinkin saatavissa. Esimerkiksi Af-
ganistanista on pystytty saamaan op-
pia, joka vaikuttaa ihan kotimaankin 
puolustukseen.

Ministerin mielestä on hyvä lähtökoh-
ta, että kansainvälisistä operaatiois-
ta haetaan hyötyjä myös kansalliseen 
puolustukseen.
Suomen kansainvälisen valmiusjou-
kon varusmiehet esittelivät toimintaan-
sa ministerille Säkylän Camp Maurissa 
käynnissä olleen kriisinhallintaharjoi-
tuksen yhteydessä. Puhutellessaan va-
rusmiehiä kentällä, ministeri kiitti hei-
tä heidän päivittäisestä panoksestaan 
Suomen turvallisuuden hyväksi. Koulu-
tukseen tutustumisen jälkeen ministeri 
keskusteli päivän päätteeksi ajankoh-
taisista asioista prikaatin henkilöstö-
ryhmien edustajien kanssa. Tuolloin 
palattiin osittain edellisen Porin prikaa-
tiin kohdistuneen vierailun teemoihin.
- Puolustusvoimauudistus tehtiin, mut-
ta se ei johtunut Puolustusvoimien tah-
dosta vaan rahasta. Kaikesta huolimat-
ta uudistus on mennyt Satakunnassa 
pääosin hyvin, vaikka aina pieni kitka-
kin kuuluu muutoksessa asiaan.
- Joukko-osastojen nimiin liittyy tun-
teita. En aio väittää tästä muutoksen 
välttämättömyydestä hyvettä. Positii-

vista on kuitenkin se, että Säkylässä ja 
Niinisalossa Puolustusvoimien toimin-
ta on säilynyt. Siinä mielessä satakun-
talaiset voivat olla tyytyväisiä, Niinistö 
muistuttaa.

Selonteko.ja.valmiuslain.
uudistukset.työn.alla
Puolustusministeriössä valmistellaan 
loppuvuoden aikana kiivaasti tuoretta 
puolustusselontekoa. Samaan aikaan 
ministeriössä on pohdittavana mahdol-
linen Puolustusvoimille osoitettava nel-
jäs lakisääteinen tehtävä sekä voimas-
saolevaan, vuoden 2011 valmiuslakiin 
liittyvät päivitykset
- Osana puolustusselontekoa on poh-
dittu myös lainsäädännön ajantasais-
tamista. Selonteossa tulee varmasti 
olemaan viittaus valmiuslain päivittä-
mistarpeeseen.
- Muun muassa Krimin valtauksen ja 
nykykonfliktien hybridivaikuttamisen 
myötä on ilmennyt tarpeita valmiuslain 
päivittämiselle ja ministeriömme on sii-
nä valmistelussa luonnollisesti muka-
na, ministeri selventää.

Kapteeni Augusti Kan-
kare (oik.) ja kokelas 
Mikael Kilickesen (kes-
kellä selin) perehdyttä-
vät Puolustusministeri 
Jussi Niinistöä kriisin-
hallintaharjoituksen 
tilanteeseen. Prikaatin 
komentaja, eversti Arto-
Pekka Nurminen seuraa 
tilannetta taustalta.
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Yksi harvoista Porin prikaatissa it-
senäisyyspäivänä 6.12. ylenne-
tyistä oli ylivääpeliksi ylennetty 

Petri Lehti. Pitkän aliupseeriuran teh-
nyt Lehti palvelee Satakunnan pionee-
ri- ja viestipataljoonassa Suojelukomp-
panian kurssiosastolla pelastusalan 
kouluttajana. Hän on mukana koulut-
tamassa ja organisoimassa Porin pri-
kaatin järjestämiä valtakunnallisia suo-
jelu- ja pelastusalan kursseja.
Vuoden 2015 alussa Porin prikaatiin 
perustettiin Suojelun osaamiskeskus, 
mikä myötä prikaati sai tehtäväkseen 
järjestää opetuksen, henkilöstön, ka-
luston sekä toimitilat valtakunnallisille 
suojelu- ja pelastusalan kurssille. Kurs-
seja järjestetään pääasiassa palkatulle 
henkilöstölle ja kadeteille ja vuosittain 
Säkylään matkustaa kurssitettavaksi 
noin 150 henkilöä. Kurssien pituudet 
vaihtelevat muutamasta päivästä noin 
kuukauteen.
- Kaiken kaikkiaan järjestämme pionee-
rikoulun kursseja noin kolmisenkym-
mentä vuodessa. Näistä parikymmentä 
toteutetaan Porin prikaatissa ja kym-
menisen pelastusopistolla Kuopiossa, 
Lehti laskeskelee.
Poppiuksen halli ja viime vuosina ke-
hitetyt uudet suojelukoulutusalueet 
loivat Lehden mukaan Säkylään hyvät 

edellytykset suojelu- ja pelastuskoulu-
tukselle.
- Palaute kursseistamme on ollut hyvää. 
Se ei olisi sitä, jos kalusto ja toimitilat 
eivät olisi kunnossa. Lehti arvioi.
Paraisilta kotoisin oleva Lehti aloitti Po-
rin prikaatissa vuona 1993 suoritetun 
varusmiespalveluksen jälkeen aliupsee-
riuransa sotilaspoliisikersanttina Turun 
Rannikkopatteristossa vuonna 1995. 
Asemapaikkana oli tuolloin Gyltön lin-
nake. Takaisin Säkylään tie toi vuonna 
1999.
- Tykästyin Porin prikaatin ilmapiiriin 
ja yhteiseen tekemiseen täällä jo varus-
miesaikanani. Tavallaan sydän jäi tän-
ne jo silloin. Vuonna 1999 huomasin 
täällä avoinna olevan aliupseerin pai-
kan ja sillä tiellä ollaan edelleen, Lehti 
muistelee.
Lehti ylennettiin vääpeliksi kesäkuus-
sa 2007, joten aivan jokapäiväistä herk-
kua eivät ylennykset aliupseereille ole. 
Nykyinen ylennys tuli Lehden mukaan 
Lappeenrannassa suoritetun ja elokuus-
sa päättyneen vuoden mittaisen opinto-
kokonaisuuden päätyttyä.

- Kyllähän ylentäminen aina tuntuu 
mukavalta ja se kuuluu tähän soti-
lasuraan. Tietysti se on jossain määrin 
menettänyt käytännön merkitystään 
tehtäväkohtaisen palkkausjärjestelmän 
myötä, sillä taloudellista etua siitä ei 
nykyisin tule.
Nykyisessä tehtävässään Lehti on työs-
kennellyt kaksi vuotta. Tätä ennen hän 
toimi Porin prikaatin pelastusmestari-
na kahdeksan vuotta, joten pelastus-
alalta löytyy jo kohtuullinen kokemus. 
Työyhteisössään Lehti kuvailee itseään 
avoimeksi, keskustelevaksi ja tunnolli-
seksi palvelustoveriksi.
- Luulisin, että pitkää kokemustani pe-
lastusalan tehtävistä arvostetaan ja tie-
toihini luotetaan. Uskoisin, että minua 
pidetään myös tunnollisena. Tapani on 
hoitaa asiat kunnolla loppuun. Lehti ar-
velee.
Koulutustehtävien ohella Lehti toimii 
Säkylän sotilaspalokunnassa. Palokun-
ta hälytetään 50-60 kertaa vuodessa, 
joista noin puolet on Lehden arvion 
mukaan ensivastelähtöjä.
- Käytännössä viimeisin vuoteni meni 
kuitenkin Lappeenrannassa kurssitet-
tava, joten viime aikojen osallistumi-
nen palokuntatoimintaan on jäänyt mi-
nulla vähän vähemmälle.

Pelastusmiehen.
sydän.jäi.prikaatiin.
jo.vuonna.1993
Teksti ja kuva: Markus Malila

Ylivääpeli Petri Lehti toimi ennen 
nykyistä kouluttajan toimeaan Porin 
prikaatin pelastusmestarina. Koke-
nut pelastuskouluttaja toimii edelleen 
myös Säkylän sotilaspalokunnassa.

”Tykästyin.Porin.prikaatin.ilma-
piiriin. ja. yhteiseen. tekemiseen.
jo.varusmiesaikanani”
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Tasavallan.presidentin.ylentämät.
Kapteeniksi  Yliluutantti Pesonen Vesa Pekka Mikael, 
Paimio 

Luutnantiksi Vänrikki Katila Risto Olavi, Eura 

Maavoimien.komentajan.ylentämät.
Ylivääpeliksi (reservin ylennys ja palvelusarvo) 
vääpeli Pasi Olavi Naski, Kankaanpää 
vääpeli Petri Ilmari Lehti, Säkylä 

Porin.prikaatin.komentajan.ylentämät.
Vääpeliksi (reservin ylennys ja palvelusarvo) 
ylikersantti (res. ylik) Saari Tero Birger Juhani, Mynämäki 
ylikersantti (res. ylik) Silvola Teemu Mikael, Siikainen 

Vääpeliksi (palvelusarvo) 
ylikersantti (res. ltn) Liimatta Jaakko Sakari, Sastamala 

Alikersantiksi (reservin ylennys) 
(palveluksessa svm, 2.lk) Jani Markku Juhani Kajaan, 
Rauma

Kunniamerkit
Viestiristi: Majuri Arto Rantahalvari

Huollon ansioristi: Vääpeli Matti Filatoff

Porin.prikaatin.
henkilöstön.ylennykset.
ja.kunniamerkit.
6.12.2016



Joulukuun puolessa välissä kotiu-
tuivat heinäkuussa palveluksensa 
aloittaneet miehistön jäsenet sekä 

myös vuoden alussa palvelukseen astu-
neet johtajiksi koulutetut varusmiehet.  
Viime tammikuun saapumiserästä joh-
tajakoulutukseen valitut varusmiehet 
ovat viimeisen puolen vuoden aika-
na harjaannuttaneet johtamistaitojaan 
käytännössä. Varusmiespalveluksen 
aikana saatu johtajakoulutus on ainut-
laatuinen mahdollisuus kerryttää käy-
tännön johtajakokemusta jo nuorena ja 
se antaa arvokasta sosiaalista pääomaa 
myös siviilielämää ajatellen. 
Varusmiespalveluksena aikana johta-
jakoulutettavat varusmiehet valitaan 

Tykistö vaatii johtajilta 
tiimityötaitoja
Teksti: Markus Malila  Kuvat: Puolustusvoimat

halukkuuksien, sopivuuksien sekä pal-
velusmenestyksen perusteella. Johtajil-
ta vaadittavat perusominaisuudet ovat 
aselajista riippumatta samat, sillä heil-
tä vaaditaan koordinointikykyä, esi-
merkillisyyttä ja ihmisten johtamiseen 
liittyviä taitoja tehtävistä riippumatta.  
Pieniä vivahde-erojakin voidaan kuiten-
kin katsoa aselajeittain olevan.
- Tykistön johtajatehtävissä on etua 
vielä erityisesti hyvästä laskupäästä, ar-
vioi Satakunnan tykistörykmentin 1. 
patterin päällikkö, kapteeni Harri Läh-
de Porin prikaatista.
1. patterin varusmiesjohtajien kersant-
ti Robert Kuusiston ja alikersantti Jar-
no Romun mukaan tykistön johtajilta 
vaaditaan hyvää organisointi- ja priori-
sointikykyä. Myös omien alaisten tun-
temus korostuu tykistön tiimityössä.
- Tykistössä lähes kaikki toiminta vaa-
tii toimivan joukon, jotta asiat saadaan 
toimimaan halutulla tavalla. Johtajan 
on saatava luotua luja yhteishenki, joka 
auttaa tehtävän suorittamisessa. Joh-
tajan on myös tunnettava alaisensa ja 

tunnettava heidän vahvuutensa ja heik-
koutensa sekä tiedostaa millaiset tehtä-
vät kullekin sopivat, kersantti Kuusisto 
kuvailee.
Kenttätykistössä aliupseeri- tai reser-
viupseerikoulutuksen saa varusmie-
histä noin 25 % koulutettavista. 15 % 
koulutetaan kuljettajatehtäviin ja lo-
put 165 vuorokauden koulutuksella ty-
kistön miehistötehtäviin. Aliupseerien 
johtajakoulutus kestää kahden aliup-
seerikurssijakson aikana yhteensä 16 
viikkoa ja reserviupseerikursseille va-
littavien johtajakoulutus yhteensä 21 
viikkoa. 

Varusmiehet.kokevat.
kasvaneensa.vastuuseen
Varusmiesjohtajat saavat ensimmäiset 
johtamisharjoitteensa jo aliupseerikurs-
si 1:n (AUK1) aikana, jossa mm. oppilas-
vääpelin ja oppilasjohtajien tehtävien 
kiertäessä jokainen vuorollaan pääsee 
johtamaan muita oppilaita. Samalla ali-
upseerikurssin aikana kehitetään muun 
muassa kouluttajataitoja, joita tarvitaan 
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myöhemmin palveluksen aikana, kun 
ryhmänjohtajat ja joukkueenjohtajat 
opettavat asioita seuraavan saapumi-
serän varusmiehille. Varsinaiset omat 
alaisensa varusmiesjohtajat saavat seu-
raavan saapumiserän alokkaista. Romu 
ja Kuusisto kokevat kasvaneensa tehtä-
viinsä vasta johtajakauden aikana:
- Johtajakoulutus on antanut paljon 
apuja tulevaa varten ja siitä tulee var-
masti olemaan hyötyä jatkossa siviili-

ammattia ajatellen. Johtajakoulutus on 
myös kasvattanut luonnetta ja uskal-
lusta tehdä asioita tavalla, joka itsestä 
tuntuu järkevimmältä, kersantti Kuu-
sisto vahvistaa.
- Itse koen, että olen itsevarmempi ja 
sosiaalisempi kuin ennen palvelusta. 
Olen myös oppinut toimimaan tehok-
kaammin alaisteni kanssa, alikersantti 
Romu kuvailee.
Entä sitten se johtajakauden kohokoh-
ta, mikä johtajakaudesta on jäänyt va-
rusmiesten mieliin erityisesti?
- Itselleni kohokohta oli uusien alok-
kaiden palveluksen aloitus. Alokkaiden 

saapuminen tarkoitti käytännössä sitä, 
että oli aika ruveta toteuttamaan sitä 
johtamista, mihin oli lähes puoli vuotta 
valmistauduttu. Samalle alkoi käytän-
nössä kehittyä myös omat johtamisky-
vyt, toimistoaliupseeri Kuusisto muis-
telee.
Rovajärvellä marraskuussa järjestetty 
Maavoimien vaikuttamisharjoitus on 
jäänyt taisteluväline-aliupseerina toimi-
van Romun mieleen erityisenä:
- Harjoitus oli varusmiesaikana raskain, 
mutta myös paras. Välillä väsytti ja nä-
lätti, mutta sen paremmalta maistui 
lämmin ruoka ja sitä paremmalta tun-
tui teltta raskaan päivän jälkeen!

1. patterin varusmies-
johtajien kersantti Ro-
bert Kuusiston ja ali-
kersantti Jarno Romun 
mukaan tykistön joh-
tajilta vaaditaan hyvää 
organisointi- ja priori-
sointikykyä
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Vuoden 2014 organisaatiouudistuksen jäljiltä Tykistö-
prikaatin Kilta ry päätti viimeinkin karistaa tuon 20 
vuotta vanhan nimen ja uudistua. Viime kesänä killan 

ylimääräinen kokous päätti yksimielisesti vaihtaa nimeksi 
Pohjankankaan Tykistökilta ry. Samalla sääntöjä moderni-
soitiin ottaen huomioon organisaatiouudistuksen edellyttä-
mät tarpeet.
Kehitämme toimintaa vanhaa säilyttäen hyvässä yhteistyös-
sä niin isäntäjoukkomme Porin prikaatin ja sen Niinisalon 
toimipisteessä toimivien joukkojen ja Tykistökoulun kanssa 
kuin myös Porin prikaatin kilta ry:n kanssa.
Seuraava todellinen yhteistoimintatapahtuma on ensi ke-
sänä heinäkuun saapumiserän alokkaiden omaisille koh-
dennetun omaistenpäivän ohjelman toteuttaminen 8.7. Se 
toteutetaan MPK:n kurssina, johon voi ilmoittautua alku-
vuodesta, kun MPK:n koulutuskalenteri avautuu. Tapahtu-
ma on kaksipäiväinen. Tulopäivänä valmistellaan lauantaina 
toteutettavat toimintarastit ja pidetään killan ampumames-
taruuskilpailut. Lauantaina järjestetään eri rasteilla alokkai-
den omaisille ja alokkaillekin mahdollisuus tutustua killan 
toimintaan sekä esitellään eri koulutusvälineitä ja tarjotaan 
mahdollisuus ekoaseammuntaan pistoolilla ja rynnäkköki-
väärillä jne.
Mikäli olen ymmärtänyt Porin prikaatin johdon tahdon oi-
kein, tämä tapahtuma on tarkoitus toteuttaa myös Säkylässä 
kesällä 2018. Siksi toivonkin, että ensi kesän tapahtumassa 
on Porin prikaatin kilta-aktiiveita katsomassa, miten se Nii-
nisalossa toteutetaan. Yhteispeliä tämäkin.

KESKITTÄMÄLLÄ 
VAKUUTUKSESI 
SINULLA ON  
VARAA VALITA.

LähiTapiolan Omaetu jopa 17 %  
+ S-ryhmän Bonus jopa 5 %

Kun keskität vakuutuksesi LähiTapiolaan, voit 
säästää vakuutusmaksuissa jopa 17 %. Lisäksi 
vakuutukset kerryttävät sinulle S-ryhmän  
Bonusta, parhaimmillaan 5 %.  
Lue lisää: lahitapiola.fi/omaetu

Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiolan alue-
yhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola Varainhoito.

Kun organisaatiouudistus tapahtui, putosi tykistökillan jäse-
niltä pois yksi jäsenetu, kun Tykistöprikaatin joukko-osasto-
lehti Yhteislaukaus lopetettiin. Tilalle ei tullut mitään. Tykis-
tökiltojen jäsenet tuntevatkin olonsa hieman toisen luokan 
kansalaisiksi vaikka isäntäjoukon toimintaa arvostavatkin. 
Toivon, että vuoden 2017 aikana löydetään ratkaisu, millä 
Porilainen saadaan jokaisen tykistökiltalaisen postilaatik-
koon. Tätä samaa tapaa noudatetaan kaikkien aselajikilto-
jen osalta ainakin Kainuun prikaatissa, Karjalan prikaatissa 
ja Panssariprikaatissa.
Pohjankankaan Tykistökillan iskujoukko kävi tutustumassa 
maavoimien vaikuttamisharjoitukseen Rovajärvellä. Pääsim-
me sinne, minne halusimmekin. Saimme todella perusteel-
liset esittelyt tykistöryhmän, raskaan raketinheitinpatterin 
ja raskaan patteriston komentopaikoilla ja tulipatterissa mu-
kaan lukien ammuntojen seuraaminen. Pisteenä i:n päällä 
oli, kun saimme lähietäisyydeltä seurata koeammunnoissa 
olevan korealaisen panssarihaupitsi K9:n tuliasematoimin-
taa ja ammuntoja. Tästä kaikesta kiitokset Porin prikaatille 
ja Satakunnan tykistörykmentille ja erityisesti everstiluut-
nantti Jarmo Kiikalle ja hänen johtamalleen upealle tykis-
töjoukolle.

Yhteistoimintahengessä 
Matti Soini
Puheenjohtaja
Pohjankankaan Tykistökilta ry

Pohjankankaan.
tykistökillan.
kuulumisia
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Kamppailulajien Sotilasurheilulii-
ton tämän vuoden mestaruudet 
ratkottiin Kankaanpäässä 25.-

28.10. Porin prikaatin ja Niinisalon Va-
ruskunnan Urheilijoiden järjestämis-
sä kilpailuissa. Kilpailuorganisaatioon 
kuului oman henkilöstön lisäksi kamp-
pailulajien ammattilaisia tuomari- ja 
toimitsijatehtävissä. Kilpailun johtaja-
na toimi kapteeni Jukka Lehtinen. 

Laaja.lajikirjo

Harvoin näkee näin laajaa kamppailu-
lajikirjoa esiteltäväksi yhdellä kertaa! 
Sotilaspenkkipunnerrus Sotilaskodin 
näyttämöllä aloitti kisat tiistai-iltana. 
Samalle illalle osunut Sotilaskodin piz-
zailta täytti salin ja yleisö sai kokea 
vähän tavallisesta sotkun illasta poik-
keavan pizzansyöntitapahtuman. Kes-
kiviikkoillan sisäsoutu puolestaan on 
yksi kamppailupäivien suosituimpia la-
jeja.
Nyrkkeilyssä, painilajeissa, judossa ja 
vapaaottelussa kamppailtiin Kankaan-
pään liikuntakeskuksessa.  Yleisö ei 
koulujen lomaviikosta huolimatta löy-
tänyt paikalle. Joukkueiden kansoit-

Lentäviä.sotilaita.
Kamppailupäivillä.
Kankaanpäässä.
Teksti ja kuvat: Merja Hämäläinen

tamassa katsomossa oli vain 
muutamia katsojia kilpailuor-
ganisaation ulkopuolelta.

Joukkuehenki
 Suurimmat - ja ehkäpä ää-
nekkäimmät - joukkueet tuli-
vat Utin ja Kaartin jääkäriryk-
menteistä. Muut joukkueiden 
jäsenet kannustivat toisiaan ja tunnel-
ma kilpailualueella ja katsomossa oli 
huikea. Kilpailutilanteet otettiin tosis-
saan, ottelun jälkeen oli tilanteet käy-
tävä läpi joukkuekavereitten kanssa 
ja hienoimmat kohdat voi vielä tarkis-
taa puhelimille tallennetuilta videoilta. 
Sama kaveri saattoi kilpailla useammas-
sakin lajissa.

Heittoja.ja.osumia
Upeita heittoja näkyi judossa ja pai-
nissa. Sotilaspainissa ei heittoja sallita, 
vaan vastustaja pitää saada nostettua il-
maan tai työnnettyä pois alueelta.
Vapaaotteluissa otteluhäkki tärähteli, 
kun vastustajaa vietiin. Vaikka meno 
välillä näyttikin hurjalta, niin jälkeen-
päin ottelijat halasivat toisiaan ja kiit-

telivät hyvästä ja hienosta matsista. Ei 
haitannut, vaikka silmäkulma oli auki 
eikä olemus muutenkaan ihan kuosis-
saan.

Prikaatilaiset
Porin prikaatin suurin osuus oli toimia 
hyvin onnistuneiden kilpailujen järjes-
täjänä. Toki kilpailijoinakin prikaati-
laisia esiintyi ja saavutettiin useitakin 
palkintosijoja. Loistavia otteluja, voi-
tontahto, hyvä kisafiilis, joukkuehenki, 
kannustushuudot - siinä jotakin, mitä 
kilpailijat saivat mukaansa! Ehkä mois-
ta ei tule koskaan enää koettua, aina-
kaan samanlaisena, vaikka kilpailu-ura 
jatkuisikin.
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Suomi on tänä vuonna osallistu-
nut Iso-Britannian johtamaan Eu-
roopan unionin taisteluosastoon 

(EUBG16). Taisteluosaston valmiusvuo-
ro alkoi 1.7. ja kestää 31.12.2016 asti. 
Valmiusaikana korkeaan valmiuteen si-
toutunut joukko on ollut viiden päivän 
lähtövalmiudessa. Joukon materiaali ja 
ajoneuvot ovat valmiina ja henkilöstö 
on ollut tavoitettavissa. 

Vänrikki Eero Tahvanainen, yksi 
EUBG16:n suomalaisosaston reserviläi-
sistä, aloittaa valmiusvuoron jälkeen 
sopimussotilaan tehtävässä Porin pri-
kaatin Kriisinhallintakeskuksessa.
Tahvanaisella on sopimussotilaan teh-
tävään poikkeuksellisen hyvä ja kattava 
sotilaskoulutus, sillä hän suoritti ennen 
EU:n taisteluosastoon osallistumista 
myös Suomen kansainvälisen valmius-
joukkokoulutuksen Porin prikaatissa.
Varusmiespalveluksen jälkeen van-
ginvartijanakin työskennellyt Tahva-

Suomalaisten.EUBG.-valmiusvuoro.päättyy.31.12.

Eero.Tahvanaisen.polku.
vanginvartijasta.vänrikiksi
Teksti ja kuva: Markus Malila

nainen päätyi taisteluosastoon sopi-
van koulutuksen ja täsmärekrytoinnin 
kautta. Suunta oli selvä heti kirjeen ko-
lahdettua postilaatikosta.
- Kysely kun tuli, niin ei sitä tarvinnut 
montaakaan sekuntia harkita. Koulu-
tus kuulosti lupaavalta, rikkaalta ko-
kemukselta ja muutenkin Puolustus-
voimien hommat ovat lähellä sydäntä, 
muistelee Tahvanainen taisteluosas-
toon sitoutumistaan.
Noin 60 hengen suomalaisosasto pitää 
edelleen tiivistä yhteyttä toisiinsa ja 
sitä kautta Tahvanainen päätyi myös 
sopimussotilaaksi.
- Yhtä taisteluosaston kaveria pyydet-
tiin sopimussotilaaksi ja hän oli esty-
nyt pääsemään. Sain tiedon tehtävästä 
hänen kauttaan ja itselläni oli kiinnos-
tusta sekä sopiva elämäntilanne, joten 
soitin Kriisinhallintakeskukseen heti.
EU:n taisteluosaston koulutus alkoi 
maaliskuun puolessa välissä Porin pri-
kaatissa. Koulutuksen aikana Tahva-

nainen pääsi osallistumaan kahteen 
kansainväliseen harjoitukseen Iso-Bri-
tanniassa ja Virossa. Tulenjohtajana 
toiminut Tahvanainen kehuu varsinkin 
tiivistä  Saber Strike  16 -harjoitusta Vi-
rossa. 
- Näin siellä miten muut maat toimi-
vat ja opin paljon uusia asioita. Vanho-
ja asioita kerrattiin myös paljon. Siellä 
sai käytännössä käyttää vierasta kieltä, 
että pääsi ammuttamaan epäsuoraa tul-
ta. Samalla pääsi näkemään miten ilma-
koneet tukevat taistelua maataistelua ja 
myös näkemään miten ilmatulenjohta-
ja toimii, Tahvanainen muistelee.

Rauhanturvaajaksi.
myöhemmin?
Jossain vaiheessa tulevaisuutta Tahva-
naisen suunnitelmissa ovat myös krii-
sinhallintatehtävät. Esimerkiksi Li-
banoniin ensi keväänä lähetettävän 
suomalaiskomppanian tehtävät kiin-
nostavat Tahvanaista. Rauhanturvaajat 
tuossa kyseisessä komppaniassa vaih-
tuvat neljän kuukauden välein.
- Kriisinhallintaoperaatiossa palvelemi-
nen kiinnostaa tosi paljon. Alustavasti 
olemme sopineet nyt noin puolen vuo-
den pestistä Kriisinhallintakeskuksen 
kanssa. Jatkosta keskustelemme myö-
hemmin, Tahvanainen valottaa.

Vänrikki Eero Tahva-
nainen varmisti töiden 
mutkattoman aloituk-
sen asioimalla ennen 
joulua mm. Porin pri-
kaatin lupahallinnossa.



Eläkeyhtiö.Ilmarisen.toimitusjohtaja.Timo.Ritakal-
lio.toimii.ainakin.seuraavat.neljä.vuotta.myös.Suo-
men.Olympiakomitean.puheenjohtajana..Keskeisiä.
tavoitteita.on.hänen.mukaansa.kaksi.eli.suoma-
laiset.pitää.saada.liikkumaan.nykyistä.enemmän.
ja.samalla.meidän.pitää.pärjätä.entistä.paremmin.
huippu-urheilussa.

Olympiakomitean.uusi.puheenjohtaja.

on.Porin.prikaatin.miehiä

”Armeija on 
erittäin hyvä 
johtajakoulu”
Teksti: Asko Tanhuanpää  Kuvat: Ilmarinen ja 

Timo Ritakallion arksitot
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Vampulasta lähtöisin olevalle 
Timo Ritakalliolle varusmies-
palvelus Porin prikaatissa oli 
luonteva valinta. Varuskunnan 

läheisyys ei kuitenkaan ollut päätöksen 
takana, vaan sen ratkaisi mahdollisuus 
panostaa urheiluun eli Ritakallion tapa-
uksessa suunnistukseen. 
- Olin suunnistanut nuorempana Säky-
län Urheilijoissa ja siltä ajalta oli monta 
tuttua kantahenkilökunnan edustajaa. 
Yksi heistä oli komppaniani päällikkö, 
panssarintorjuntakomppaniaa komen-
tanut majuri Teemu Nukki.
- Meitä oli puolisentusinaa suunnista-
jaa samassa lokakuussa 1982 sisään as-
tuneessa saapumiserässä. Muistan ai-
nakin Ari Äären, Mikko Itärannan ja 
Reima Rantasen, armeija-aikanaan jo 
Liedon Parmaa edustanut Ritakallio lu-
ettelee.
 Teemu Nukin ohella urheiluvalmen-
nuksesta prikaatissa vastasivat Timo 
Ritakallion mukaan hänen aikanaan ai-
nakin Matti Juhonsalo, Markku Vir-
tala, Kalevi Eilu ja Erkki Lehmus.
- Puolustusvoimain mestaruuskisois-
sa voitimme prikaatin joukkueella 
parhaan joukko-osaston palkinnon ja 
henkilökohtaisella matkalla sijoituin 
kahdenkymmenen parhaan joukkoon. 
Läänin tasolla tuli sitten jo mitali sa-
moin kuin Reserviupseerikoulun mes-
taruuskisoissa, RUK:n Vasama –nimi-
sellä kurssilla numero 172 mukana 
ollut Ritakallio kertaa.
- Armeija on nuorelle miehelle ja nykyi-
sin myös monelle naiselle erittäin hyvä 
johtamiskoulu. On kova juttu, kun pa-
rikymppinen nuori saa kokeilla jouk-
kojen johtamista erilaisissa, usein vaa-
tivissakin tilanteissa. Ainakin minulle 
aliupseerikoulu ja RUK antoivat aidosti 
ymmärrystä johtamiseen, hän tunnus-
taa.
 Palatessaan kokelaana Porin prikaatin 
PST-komppaniaan Ritakallio pääsi vetä-

mään omia alokkaitaan. Mukana oli hä-
nen mukaansa paljon niin urheilijoita 
kuin lääkäreitäkin.
- Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun 
nykyinen professori Seppo Ikäheimo 
oli yksi hiihtovalmennettavista, muis-
taa Ritakallio.
Sotilasarvoltaan Timo Ritakallio, 54, on 
reservin yliluutnantti. Kahden kertaus-
harjoituksen lisäksi hän on osallistunut 
myös valtakunnalliselle maanpuolus-
tuskurssille.
- Porin prikaatissa olen vieraillut varus-
miesaikani jälkeen pari kertaa, hän yn-
nää.

Uudenlainen.OK.johdettavaksi
Suomen Olympiakomitean puheenjoh-
tajaksi Ritakallion, viime syksynä tek-
niikan tohtoriksi väitelleen liikejohta-
misen (MBA) ja oikeustieteen maisterin 
löysi Kalervo Kummolan johtama eh-
dollepanotoimikunta, jonka muut jä-
senet olivat puolustusvoimien entinen 
komentaja, amiraali Juhani Kaskeala 
ja entinen oikeusministeri Tuija Brax.
- Myönteinen päätös alkoi kypsyä, kun 
vaimoni kannusti siihen ja sain vielä Il-
marisen johdoltakin eli Mikko Helan-
derilta, Lauri Lylyltä ja Jyri Häkämie-
heltä vihreää valoa, Ritakallio paljastaa.
Timo Ritakallio saa johdettavakseen 
täysin erilaisen Olympiakomitean, mitä 
hänen edeltäjänsä Risto Nieminen 
lähti vuonna 2012 luotsaamaan. Valon 
(Valtakunnallinen liikunta- ja urheilu-
organisaatio ry.) ja OK:n ensi vuoden 
alussa toteutuvan yhdistymisen jäl-
keen huippu-urheilu on saman katon 
alla kansalaisten laaja-alaisen liikutta-
misen kanssa.
- Vaikka kysymys on organisaatioi-
den yhdistymisen myötä ennen muu-
ta  muutosjohtamisesta, päästään ihan 
uudestakin liikkeelle. Olen luottavai-
nen siihen, että löydämme tasapainon 
molempien keskeisten toimintojen eli 
koko kansan liikuttamisen ja suoma-
laisen huippu-urheilun kehittämiseksi. 
Itselleni ne ovat ihan yhtä tärkeitä asi-
oita ja niitä myös viedään rinnakkain 
eteenpäin.
- Tehtävää on edessä paljon, jos haluam-
me toteuttaa kaiken sen, mitä strategi-
aan, tavoitteisiin ja menestyssuunnitel-
maan on listattu. Eteenpäin mennään 
sekä vastuullisuuden elementtejä että 
läpinäkyvyyttä painottaen, itseään en-
sisijaisesti osallistavaksi johtajaksi 
luonnehtiva Ritakallio selvittää.

Yhteistyötä.lajien.kesken.
tehostettava
Yksi uuden puheenjohtajan haasteista 
tulee olemaan myös nykyisen organi-
saation uudistaminen.
- Tiivistettynä voi sanoa, että suomalai-
sessa urheilussa pitää tehdä enemmän 
yhteistyötä niin eri lajien valmentajien 
kuin lajiliittojenkin kesken. Ihanne oli-
si löytää jostain ajanmukaiset työsken-
telytilat, joissa eri liittoja edustavat ih-
miset voisivat työskennellä rinnakkain. 
Nytkin ollaan toki samassa talossa, 
mutta edelleen eri kopeissa.
- Rakenteiden pitää ylipäätään olla 
enemmänkin kevyitä kuin raskaita, jot-
ta käytettävissä oleva raha saadaan en-
tistä tehokkaammin käyttöön. Yhteis-
ten tilojen ja yhteisen tekemisen kautta 
on mahdollisuus siirtää panoksia enem-
män toiminnan tasolle eli urheiluseu-
roihin ja niissä tapahtuvaan valmenta-
miseen, Ritakallio linjaa.
Timo Ritakallio on toiminut Suomen 
Suunnistusliiton puheenjohtajana vii-
me vuodesta lähtien, kansainvälisen 
liiton hallituksessa hän istui vuosina 
2008-2014. Oma suunnistusura on jat-
kunut katkeamattomana, vaikka ikä-
vuosia onkin tullut lisää. Ensi keväänä 
Ritakallio vaimoineen lähtee jo 20:nnen 
kerran veteraanien MM-kisoihin. Nyt 
suuntana on Uuden-Seelannin Auck-
land.

Vasta ylennetty reservin 
vänrikki vuosimallia 1983. 
(Timo Ritakallion arkisto)

Suomen Olympiakomitean 
uusi puheenjohtaja Timo Ri-
takallio sanoo olevansa ennen 
muuta alaisiaan osallistava 
johtaja. Elämänsä arvokkain-
ta johtamisoppia hän sanoo 
saaneensa jo parikymppisenä 
upseerioppilaana ja kokelaana. 
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Suomen juhliessa 99. itsenäistä 
vuotta on tutkimusten mukaan 
sota yksi suurimmista pelois-
tamme.  Tämä on ymmärrettä-

vää, ovathan Venäjän toimet Krimillä, 
Itä-Ukrainassa ja Syyriassa kiristäneet 
kansainvälistä tilannetta. Jännitteet 
ovat näkyneet myös Itämeren alueel-
le, missä Venäjän ilma- ja merivoimien 
aktiivisuus on viime vuosina kasvanut 
huomattavasti. Lisää huolta ovat aihe-
uttaneet venäläisten tekemät ilmatilan-
loukkaukset, suuret sotaharjoitukset ja 
uusien asejärjestelmien tuominen alu-
eelle. Nato on vastannut jäsenmaiden-
sa turvallisuushuoliin lisäämällä soti-
laallista läsnäoloaan Itämeren piirissä. 
Vaikka Suomeen ei tällä hetkellä koh-
distu sotilaallista uhkaa, valitettava to-
siasia kuitenkin on, että sotilaallista 
voimankäyttöä Suomea vastaan tai sil-
lä uhkaamista, ei voida sulkea pois. Vii-
meaikaiset konfliktit ovat osoittaneet 
sodankäynnin levinneen aiempaa sel-
vemmin tietoverkkoihin ja yhteiskun-
nan eri aloille. Kybersota yhdistettynä 
laaja-alaiseen vaikuttamiseen myös ei-
sotilaallisilla keinoilla eli ns. hybridiu-
hat, pyrkivät taivuttamaan vastustajan 
hyökkääjän tahtoon vaikuttamalla ylei-
seen mielipiteeseen ja suoraan päättä-
jiin. 
Kyber- ja hybridiuhat kietovat sisäisen 
ja ulkoisen turvallisuuden toisiinsa. 
Uhkia ei voida torjua pelkästään soti-
laallisin keinoin, vaan siihen vaaditaan 
koko yhteiskunnan toimia. Suomessa 

Yhdessä.
tilanteen.
tasalla

ei ole jääty tuleen makaamaan, vaan 
on aloitettu työ hybridiuhkien torju-
miseksi. Perusrakenteet ovat kunnos-
sa, joten meillä on hyvät lähtökohdat 
uusiin haasteisiin vastaamiseen. Käy-
tössä olevan kokonaisturvallisuuden 
toimintamallin mukaan viranomaiset 
vastaavat omasta toimialastaan nor-
maali- ja poikkeusoloissa sekä harjoit-
tavat laajaa yhteistoimintaa. Suomalai-
sen kokonaisturvallisuuden malli on 
kansainvälisesti ainutlaatuinen, erityi-
sesti viranomaisten kyky ja halu yhteis-
toimintaan on meillä poikkeuksellisen 
hyvä. Kokonaisturvallisuuden konsep-
tia ja lainsäädäntöä ollaan päivittämäs-
sä siten, ettei niissä ole hybridiuhan 
mentävää aukkoa.
Keskeinen osa kokonaisturvallisuutta 
on kaikkien toimijoiden yhteinen tilan-
nekuva ja siitä muodostuva yhteinen 
tilanneymmärrys.  Yhteisen tilanneku-
van perusteella voivat päättäjät tehdä 
ratkaisunsa varmistettuihin tietoihin 
perustuen.  Tilannekuvaa käytetään 
myös tiedottamisen perustana. 
Tilannekuvan muodostaminen ja ja-
kaminen on keskeisessä osassa viran-
omaisten ja muiden toimijoiden har-
joituksissa. Suomessa on maailman 
kattavin ja toimivin viranomaisyhteis-
työ, mikä näkyy suomalaisten viran-
omaisten tekemässä yhteistyössä myös 
Porin prikaatin vastuualueella täällä 
läntisessä Suomessa.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-
rasto järjesti marraskuun alussa Pohja 

Botten 16 -harjoituksen.  Harjoitus oli 
Porin prikaatin tärkein yhteistoiminta-
harjoitus tänä vuonna. Harjoituksessa 
aluehallintovirasto, ELY-keskukset, po-
liisi, tulli, hätäkeskuslaitos, rajavartio-
laitos, pelastuslaitokset, Puolustusvoi-
mat, kunnat ja kaupungit sekä järjestöt 
muodostivat yhteisen tilannekuvan, 
joka jaettiin osallistujille ja valtion joh-
dolle. Yhteinen harjoitus oli merkittävä 
askel oikeaan suuntaan. Se osoitti pe-
rusjärjestelmämme toimivuuden, vaik-
ka kehittämiskohteita havaittiin.
Porin prikaati tukee aktiivisesti muita 
viranomaisia alueellaan Varsinais-Suo-
messa, Satakunnassa, Pohjanmaalla 
sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. An-
namme virka-apua muille viranomaisil-
le noin 70 kertaa vuodessa. Osallistum-
me muiden järjestämiin harjoituksiin 
sekä järjestämme yhteistä harjoitte-
lua. Painopisteenä on harjoittelu polii-
sin, merivartioston ja pelastuslaitosten 
kanssa. Ensi vuoden syksynä toimin-
tamme huipentuu yhdessä muiden vi-
ranomaisten kanssa toteutettavaan pai-
kallispuolustusharjoitukseen.

Valalaulun sanoja lainaten toivotan 
kaikille menestyksekästä uutta vuotta 
2017: ”Ollos huoleton, poikas valveill’ 
on!”

Eversti Petri Kosonen
Porin prikaatin apulaiskomentaja
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www.akr.fi

Suojaa ja suorituskykyä  
kaikissa olosuhteissa.

www.patria.fi
Turuntie 61, 32200 LOIMAA • www.pihaportti.fi

Portti avoinna hyvään palveluun!Portti avoinna hyvään palveluun!

Kiinteistönhoito
Lasituspalvelu

Maalauspalvelu
Siivouspalvelu

Päivystysnumero 044 7442 310

Puh. 044 7442 300

Protolab Oy on erikois-
tunut suojattujen eri-
koisajoneuvojen, sekä 
niiden osien ja kompo-
nenttien tuotekehityk-
seen ja valmistukseen. 

Protolab pyrkii toimin-
nassaan kehittämään, 
ylläpitämään ja hyö-
dyntämään kotimaista 
alan erikoisosaamista. 

Esimerkkinä ohei-
sen kuvan Protolab 
PMPV 6x6 “Misu”.

Protolab Oy, Sinikalliontie 12, 02630 Espoo, Finland              www.protolab.fi
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www.raseko.fi 

Raisio on hyvä paikka asua 
ja opiskella!

Rasekon ammattiopisto ja Rasekon aikuisopisto Timali tarjoavat monipuolista
ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille Raisiossa, Naantalissa ja Mynämäellä.  
Rasekon ammattiopisto kouluttaa monen eri alan perustutkintoihin ja aikuisopisto 

Timali koordinoi näyttötutkintotoimintaa sekä ammatillista lisäkoulutusta. Timalilla 
on myös oma oppisopimuksiin keskittyvä yksikkönsä Raision oppisopimustoimisto.



Mitä jäi käteen? Nimittäin menneestä vuodesta, kotiu-
tuneista saapumiseristä ja eletyistä päivistä. Vanhan 
vaihtuminen uuteen on aina totuuden hetki. Silloin 

on pakko myöntää se tosiasia, että aika on tehnyt armotto-
man tehtävänsä. Vanha saa nyt mennä ja uutta kaivataan ti-
lalle. Vuosi 2016 oli kyllä kokemus ja välillä värikäs, mutta 
loppumetreillään jo kulahtanut ja väsynyt. Temporaaliseen 
peräpeiliin vilkuillessa kuluneen vuoden onnistumiset ja pet-
tymykset asettuvat omille paikoilleen tarinassani. Vahvista-
vina ja kasvattavina, niin toivon. Uuden odotus painaa pa-
himmat villaisella.
Elän vahvasti ja kouraantuntuvasti uuden ja vanhan välis-
tä jännitettä. Niinisalon toimipisteen ”vanha” sotilaspappi 
on väistynyt. Ei suinkaan kulahtaneena, vaan innolla uusiin 
haasteisiin heittäytyen ja uusi pappi on tullut tilalle. 
Uutena työntekijänä on paljon pureskeltavaa. Ja leukaperät 
ovat lujilla, kun samanaikaisesti yritän perehtyä uuteen työ-
höni ja purkaa varusmiesaikaisia muistijälkiä. kuusi vuotta 
sitten kotiuduin samasta varuskunnasta, jossa nyt työsken-
telen. Lyhyt aika. Sen huomaa siitä, että kohtaan päivittäin 
jo varusmiesajalta tuttuja kouluttajia ja työntekijöitä. Kaikil-

Kaikki.on.
toisin

la karisma ja työtehtävät ovat lisääntyneet. Pintapuolisesti 
moni muukin asia on ennallaan: tutut rakennukset ja har-
joitusalueet. Ja kuitenkin kaikki on toisin. Aikanaan Tykis-
töprikaatista kotiutui (omasta mielestään) kaiken osaava 
kersantti reserviin ja nyt samasta portista astelee kaikesta 
kyselevä kantahenkilökuntaan kuuluva sotilaspastori Porin 
prikaatiin. Kaikki on toisin. Ja hyvä niin!
Uuden syntymä muuttaa meitä aina. Eikä tämä ajatus ole 
vain perheellisten hormonienhuuruista höpinää, vaan vuo-
situhansien aikana koeteltua viisautta. Ja muutoksen lonke-
roissa lymyilee mahdollisuus. Uusi alku, puhdas pöytä ja tar-
jottu tilaisuus. Uutena syntyvään vuoteen ladataan toiveita, 
odotuksia, suunnitelmia ja läpivientejä. Usko on luja. Juuri 
vuonna 2017 nämä kaikki toteutuvat. Ihan varmasti.
Joulun terveellinen muistutus meille liikaa tavoitteleville on, 
että rakkaus voi tulla ihmiseksi ja silloin kaikki on toisin!

Onnellista uutta vuotta 2017 
toivottavat Porin prikaatin 
sotilaspapit!
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Kotiudu 
tupaan 

Turussa.

Turussa odottavat koh- 
tuuhintaiset asunnot, 
kauniit naiset, Aurajoen 
ravintolalaivat, Suomen 
parhaat festarit, huikeat 
opiskelumahdollisuudet 
ja monipuoliset työ-
markkinat. Tervetuloa 
kotiin kun ohi on!

Turku – Urbaani legenda 
jo vuodesta 1229.LAITILAN 

KAUPUNKI

Lem-Kem Imari Lehto

Ilmari Lehto  0400-467 945

Valoa ja puhtautta
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www.okperinta.fi

Erityisosaamista sotilaslakiasioissa.

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

Parasta palvelua elämän 
eri vaiheisiin

Hämeentie 14, 31500 KOSKI TL / puh. (02) 484 330
Vilhonkatu 21 A, 24240 SALO / puh. (02) 727 8850
Kauppatie 15, 25260 VASKIO / puh. (02) 727 8800 

 etunimi.sukunimi@poppankki.fi 

www.poppankki.fi /koski

LATAA SOVELLUS
JA KIRJAUDU 

MINKÄ TAHANSA
PANKIN 

TUNNUKSILLA.

Omistajan käyntikortti

S-mobiili tuo puhelimeesi  
S-ryhmän edut, Bonus-tiedot, S-Pankin 

raha-asiat ja ostoksiesi takuukuitit. 

Lataa maksuton sovellus 
s-mobiili.fi. 

SUOMEN 
ETUISIN LUURI

www.eepee.fi
facebook.com/eepee.fi
twitter.com/Eepee_Ok

Pöytyän kunta 
puh. (02) 481 000 tai 
kunta@poytya.fi

YLPEÄ 
ASUKKAISTAAN

www.poytya.fi



Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-

dettiin sotilaskodin kerhohuoneella 
24.11.2016 alkaen kello 18.00.
Yhdistyksen puheenjohtaja Marja 
Syrilä avasi kokouksen ja toivotti osal-
listujat lämpimästi tervetulleiksi. Ilah-
duttavasti kokouksessa oli paikalla 15 
sisarta. Kokouksen puheenjohtajaksi 
kutsuttiin Susanna Vuorinen ja pöytä-
kirjaa piti Tuija Ryömä.
Kokous todettiin lailliseksi ja esityslista 
hyväksyttiin työjärjestykseksi.
Seija Heiska esitteli ensi vuoden toi-
mintasuunnitelman. Vuoden 2017 tee-
mana on ”Sotilaskotimyönteinen asia-
kas.” Tulevan vuoden sisartapahtumat 
aloittaa tammikuun Jooga-rentoutusilta 
sotilaskodin kerhohuoneessa 19.1.2017 
kello 18.00. Helmikuun kuudentena 
järjestetään Paloturvallisuuskoulutus. 
Maaliskuussa on yhdistyksen kevätko-
kous. Kokouspäivä on 23.3.2017 ja aika 
18.00. Huhtikuussa, 27.4. kello 18.00 
Terttu Inkinen pitää esityksen aihee-
na ”Puutarhan kevättyöt”. Perinteinen 
saunailta on siirtynyt toukokuulle. Tal-
viturkit heitetään Ilmijärveen Köyliön 
metsästysseuran majalla 23.5.2017 kel-
lo 17.00 alkaen. Kesäkuussa, viikolla 23 
on Pyhäjärvi-instituutilla Luonnonyrtti-
kurssi. Elokuun sisarretki suuntautuu 
Tampereelle, tarkempi ohjelma luvas-
sa myöhemmin. Elokuussa on lisäksi 
alueellinen sisartapahtuma. Syyskuus-
sa on kenttäleipomokoulutus. Marras-
kuussa retkeillään Tampereelle Käden 
taito-messuille 18.11.2017 ja pidetään 
yhdistyksen syyskokous 30.11.2017. 
Joulukuun 14. päivä on puurojuhla so-
tilaskodissa. 
Tuija Ryömä esitteli talousarvion vuo-
delle 2017. Tiukkoja aikoja eletään 
ja positiivisen tuloksen saaminen on 
haasteellista ja vaatii paljon työtä. 
Johtokunnan ja yhdistyksen puheen-

Sotilaskodin työntekijät ja johto-
kunta kokoontuivat viettämään 
jouluista illanviettoa Kauttuan 

Klubille 25.11.2017. Yhteisen hetken 
tarkoitus oli maistella jouluisia makuja 
buffetpöydästä ja muistaa pitkään pal-
velleita henkilökunnan jäseniä.

Maija Sahlstein
Maijan kaksivaiheinen ura sotilasko-
dissa alkoi 1.1.1973 ja päättyi yhdek-
sää vuotta myöhemmin, toukokuussa 
1982. Seurasi luova tauko ja uusi ura 
alkoi marraskuussa 2006 ja päättyy vi-
rallisesti 31.12.2016. Maijan viimeinen 
työpäivä sotilaskodilla oli 24.11.2017. 
Viimeisen työpäivän kunniaksi Mai-
ja sai mönkkärikyydin kotiin. Paikal-
la olleet todistajat sanoivat lähdön ol-
leen varusmieskuljettajan toimesta sen 

Muistamisia.
Kauttuan.Klubilla
Teksti: Seija Heiska

Yhdistyksen.
syyskokous
Teksti: Seija Heiska

johtajaksi valittiin vuodeksi 2017 Mar-
ja Syrilä. Johtokunnan erovuoroiset jä-
senet Seija Heiska (varsinainen jäsen), 
Henna Ryömä (varsinainen jäsen), 
Elina Laineenoja (varajäsen) ja Tarja 
Putko (varajäsen) valittiin uudelleen. 
Varsinaiset jäsenet valitaan kolmivuo-
tiskaudeksi ja varajäsenet vuodeksi 
kerrallaan. 

verran tulinen, ettei siitä ehditty ottaa 
edes kunnon valokuvaa! Maija taas ke-
hui kyytiä hauskaksi. Maijaa kiitettiin 
työrupeamastaan ja rauhallista, avulias-
ta ja opastavaa työntekijää muistettiin 
kukin ja lahjoin sekä yhdistyksen, että 
henkilökunnan puolesta. 

Tuija Ryömä
Tuija on tullut yhdistyksen palveluk-
seen vuoden 1996 alusta. Takana on 
kahdenkymmenen vuoden palvelusai-
ka, josta luovutettiin muistamiset. Li-
säksi Tuija sai Keskuskauppakamarin 
myöntämän merkin. 

Riikka Koivunen
Riikan palvelusaika alkoi tammikuussa 
2011, joten viisivuotistaival on takana. 
Siitä luovutettiin Riikalle muistamiset.

Edustajiksi Sotilaskotiliiton kokouksiin 
valittiin Airi Kuusisto, Anne Haavisto 
ja Piia Kuusisto. Puheenjohtaja päätti 
kokouksen kello 18.50. 
Kokouksen päätteeksi luovutettiin Ma-
rita Torkkelille hänelle myönnetty So-
tilaskotiansioristi. 

27



2828

VIHERHIUKKASET 4/2015
Teksti ja kuva: Seija Heiska

VIHERHIUKKASET 
4/2016 www.sotku.fi

Teksti ja kuva: Seija Heiska

Vuosi lähestyy loppuaan, jou-
luun on enää kuukausi. Sitä 
ei kyllä uskoisi kun ikkunas-

ta vilkaisee ulos. Nurmikko viher-
tää lähes keväisesti. Mutta hei, tä-
tähän se viime vuosina on ollut. 
Normaali tilanne, kitinät pois!

Vuoden.varrelta.varusmiehille
Vuoteen on mahtunut monenlais-
ta toimintaa. Tärkeintä asiakas-
ryhmäämme, varusmiehiä olem-
me palvelleet parhaan kykymme 
mukaan, kuten aina. VMTK:n 
kanssa olemme tehneet yhteistyö-
tä ja toteuttaneet toiveita. Palve-
luksensa päättäneitä on muistettu 
entiseen tapaan. Varusmiesten tu-
lojuhla järjestettiin tammikuussa, 
mutta heinäkuun saapumiserä sai 
oman tervetulotoivotuksensa Hor-
nin hallilla heti ovella. Alokaspus-
si, limu ja partaterät löysivät siel-
läkin oikeaan osoitteeseen, bändi 
ja tanssitytöt jäivät puuttumaan. 
Tammikuun saapumiserän tuloju-
malanpalvelus pidettiin entiseen 
tapaan elokuvaluokassa. Heinä-
kuun saapumiserä vietti maastos-
sa kenttäehtoollista. Vihreät si-
saret löysivät tiensä molempien 
saapumiserien luo jakamaan soti-
laan virsikirjat. Toimintatavat ja 
toimintaympäristöt muuttuvat ja me 
muutumme niiden mukana. Tässä sai 
sisarena uusia hienoja kokemuksia ja 
alokkaille ne ovatkin ainutkertaisia jut-
tuja, tehtiinpä miten vain.

Vuoden.varrelta.sisarille
Sisartoiminnassa on ollut tarjolla mo-
nenlaista ohjelmaa. Rentousjoogalla 
aloitettiin. Sitten siirryttiin notkeina 
hätäensiapukoulutukseen. Välillä hör-
pättiin Ystävänpäiväkahvit ja siirryttiin 
kevätkokouksen kautta tuunaamaan 
kirjoja. Harjulintu-laavun lähimaastos-
sa opeteltiin kenttäkeittimen ja –lei-
pomon käyttöä. Metsäretken liat sau-
nottiin pois saunaillassa, jonka jälkeen 
oli kesätauon vuoro. Hiukan piti päästä 
munkinmyynnin makuun myös kesäl-

lä. Sen mahdollisti Okra-näyttely. Mars-
sin tahtia käytiin hakemassa Hamina 
Tattoosta ja samalla tahdilla marssittiin 
tarkistamaan Kultarannan kukkapenk-
kien kunto. Hyvässä kunnossa olivat. 
Hygieniapasseja suoritettiin ja sitten 
olikin mukava vierailla Turun Kirja- ja 
ruokamessuilla. Syyskokouksen pää-
tösten jälkeen rentouduttiin jouluun 
pikkujouluteatterimatkalla. Huh, mel-
koisen vaihteleva ja vauhdikas vuosi!

Infoillat
Uusille sisarille suunnattuja info-ilto-
ja on järjestetty kaksi. Ensimmäinen 
järjestettiin keväällä ja toinen syksyl-
lä. Illan kaava on nykyisellään rento. 
Tarkoitus on kertoa sotilaskotityöstä 
harrastuksena ja sen tuomista mahdol-
lisuuksista. Lopuksi tehdään tutustu-

miskierros. Mikään kuiva oppitun-
ti Power Point- esityksineen se ei 
ole. Ilahduttavasti iltoihin on tul-
lut asiasta kiinnostuneita ja uusia 
sisaria on saatu mukaan toimin-
taan. Mukaan kyllä mahtuu aina 
lisää, kiintiö ei tule täyteen. Uusi 
sisar pyritään laittamaan vuorol-
le mahdollisimman pian, että hän 
pääsee aivan konkreettisesti toimi-
maan. Ensimmäisellä vuorolla on 
aina mukana kokenut sisar tai si-
saria, jotta tutustuminen työsken-
telyyn sujuisi mahdollisimman ki-
vuttomasti.

Poikkeusolot
Poikkeusoloihin varautuminen on 
edennyt vuoden aikana. Keväällä 
2015 järjestetty Poikkeusolokou-
lutusristeily sai syksyllä jatkoa. 
Piknik-risteilyllä oli asiasta kiin-
nostuneita oman yhdistyksen li-
säksi Porin ja Niinisalon yhdistyk-
sistä. Anja Rehulan ja Susanna 
Vuorisen vetämä koulutus herätti 
osallistujissa ajatuksia sekä mie-
lenkiintoa. Poikkeusoloihin varau-
tumiseksi voidaan laskea touko-
kuinen kenttäkeitin ja –leipomo 
koulutus. Siellä kouluttajana toimi 
Vappu Alapeteri. Yhden sotilas-
kotiliiton kenttäleipomon sijoitus-

paikkana on nykyään Säkylä. 
Iskuryhmäkin voidaan laskea poikke-
usolotoimintaan. Iskuryhmä vastaa 
oman kodin toiminnasta silloin, kun 
henkilökunta on koulutuksessa, tyky-
päivää viettämässä tai jossain poissa. 
Iskuryhmä koostuu tästä toiminnas-
ta kiinnostuneista rivisisarista ja sitä 
ovat kouluttaneet Päivi Perälä ja Mer-
ja Lankinen. Sisaret ovat saaneet kat-
tavasti oppia kaikista kodin toimin-
noista. Ryhmä on jo pari kertaa ottanut 
vastuun käytännön tasolla. Hyvin ovat 
opit menneet perille, sillä kaikista eteen 
tulleista tilanteista on selvitty hienos-
ti. Jos iskuryhmä kiinnostaa, niin älä 
emmi: mukaan vaan!

Omasta ja yhdistyksen puolesta toivo-
tan Sinulle oikein rauhallista joulunai-
kaa sekä onnellista vuotta 2017. 
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Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansiosta meillä on 

mahdollisuus laittaa hyvä kiertämään. S-ryhmän osuus-

kauppojen tulos käytetään oman toimialueen hyväksi 

asiakasomistajien etuihin ja palvelujen kehittämiseen.

Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu myös vastuu yhtei-

sistä asioista. Osuuskaupat ovat vahvoja oman alueensa 

tuntijoita ja kehittäjiä. Ne investoivat, työllistävät ja ovat 

mukana vahvistamassa kotiseutunsa hyvinvointia. 

Osuustoiminta

= yhteistä etua

MEILTÄ SAAT S-ETUKORTILLA BONUSTA
S-Etukortilla kannattaa 
myös maksaa!
S-ryhmän Suomen 
toimipaikoissa voit saada 
Bonuksen päälle myös 
0,5% maksutapaetua, kun 
maksat ostosi S-Etukortilla.

Lue lisää: s-kanava.fi/
maksutapaetu

S-Pankissa peruspankkipalvelut  
– käyttötili, verkkopankki 
ja S-Etukortti Visa – ovat 
asiakasomistajille maksuttomia.

OSUUSKAUPPA KEULAN ALUEELLA BONUSTA MYÖS MEILTÄ

HESBURGERIT:PRISMAN RAVINTOLAMAAILMA, ABC KORTELA JA ABC LAITILA

                      

Helmikuussa aukeaa uusi Kello ja Koruliike Raumalle Prismaan. Tervetuloa!
Aukioloajat arkisin 10-19, lauantaisin 10-16.

HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi

Porin prikaatin kilta ry.

Liity Killan 
jäseneksi! 
Se käy helposti osoitteessa:

www.porinprikaatinkilta.fi/

JÄSENYYS/Jäsenhakemus

Lataa Pivo puhelimeesi.
Saat enemmän irti 
lompakostasi.

Download from
Windows Store
Download from
Windows Store

Maksuton sovellus ensimmäisenä OP:n asiakkaille.

Pankki- ja 
vakuutuspalvelut 
yhdessä.
op.fi/keskita
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Voimme iloita yhdistystoiminnan 
valtavirrasta myönteisesti poik-
keavasta kehityksestä, kun jäsen-

määrämme lähentelee 1500:ta. Nettoli-
säys on viime vuoteen verrattuna sadan 
henkilön tienoilla. Kiitos kuuluu vär-
väystoimintaa määrätietoisesti hoita-
neille Loimaan alueosaston jäsenille.
Alueosastojen toiminta on ollut mo-
nipuolista ja aktiivista: retkiä ja esitel-
miä, vapaaehtoista pelastuspalvelua ja 
järjestyksenvalvontaa yleisötilaisuuk-
sissa, lavatansseja, puistokonsertteja 
ja metsänistutusta. Jäsenemme myös 
kuntoilevat ja suunnistavat, harjoittele-
vat joukkueen hyökkäystä ja viivytystä 
sekä muita sotilastaitoja, mutta toimin-
ta tapahtuu Maanpuolustuskoulutuk-
sen tai reserviläisten puitteissa. Työn-
jako on sujunut hyvin. Varusmiesten 
tukeminen eri tavoin on jatkunut ja yh-
teistyö varusmiestoimikunnan kanssa 
on erinomaista.
Uuden Porin prikaatin muotoutuminen 
on sujunut mallikkaasti. On luonnollis-
ta, että prikaatin rekrytointialueen va-
paaehtoisen maanpuolustuksen kenttä 
hakee edelleen uomiaan. Kiltojen väli-
nen yhteistyö on mielestäni parantunut 
ja asenteet tervehtyneet. Korostetaan 
sitä, mikä on yhteistä, eikä pyritä erot-
tumaan muista parempina. Perinteitä ja 
aselajien erityispiirteitä voivat silti pio-
neerit, viestimiehet ja tykkimiehet vaa-
lia. Prikaatissa koulutettavat kymme-

Arvoisa jäsenlehtemme lukija

nien erikoisalojen sotilaat voivat iloita 
vahvuuksistaan ja olla samalla Porilai-
sia.
Prikaatin kanssa on päästy yhteisym-
märrykseen joidenkin vanhojen toi-
mintamuotojen uudelleen käyttöön 
ottamisesta. Ensi heinäkuun saapumi-
serän alokkaiden omaisille järjestetään 
omaistenpäivä Niinisalossa jäsenkil-
tojemme toimesta. Kiltalaisten vuosia 
haikailema mahdollisuus päästä jälleen 
ampumaan prikaatin ampumaradoille 
puolustusvoimien välineillä toteutuu 
näillä näkymin. Keskustelujen koh-
teena on aloittaa uudelleen kiltamme 
runsaan kymmenen vuoden ajan jär-
jestämät palvelukseen kutsuttujen va-
rusmiesten omaisten infotilaisuudet, 
jotka joitakin vuosia sitten lopetettiin 
tarpeettomina rönsyinä. Keskeyttämis-
prosessit ovat olleet hienoisessa nou-
sussa luultavasti juuri varusmiesten 
omaisten puutteellisten tietojen ja val-
miuksien vuoksi. Varusmiestoimikun-
nan järjestämä alokkaiden vertaistuki 
sosiaalisissa medioissa toimii hyvin ja 
sen kehittämistä jatketaan.
Vapaaehtoisten maanpuolustuksen tu-
kiorganisaatiot ovat suositelleet järjes-
töjen tiedotustoiminnan toteuttamista 
digitaalisesti eikä painettuja jäsenleh-
tiä ole enää taloudellisesti tuettu. Po-
rilainen on ollut jo pitkään netistä lu-
ettavissa sekä prikaatin että kiltamme 
sivuilta. Painettu lehti tulee kuitenkin 

vielä vuosia olemaan kiltalaisia yhteen 
liittävä side, monien killan jäsenten ai-
noa yhteydenpitoväline.
On esitetty toivomus, että Porilainen 
jaettaisiin myös aselajikiltojen jäsen-
ten postilaatikoihin, kuten menetellään 
Kainuun ja Karjalan prikaateissa. Tällai-
nen jäsenetu olisi mahdollista, jos Porin 
prikaati voisi ottaa muutoksen kustan-
nukset vastuulleen. Porilainen -lehti on 
ollut vuodesta 1959 prikaatin ja kiltam-
me yhteinen ja kuulunut koko ajan kil-
lan taseeseen. Lehden kustantaminen 
on järjestetty niin, että prikaati vastaa 
lehden toimittamisesta ja kilta taittami-
sesta, painosta ja postituksesta aiheutu-
neista kuluista. Killan jäsenmaksuilla ja 
ilmoitustuloilla katetaan varsin mitta-
vat kustannukset. Kiltalaiset hoitavat 
ilmoitusmyynnin talkoilla ja ilman ku-
lujensa korvausta; yksi muoto kiltatyö-
tä sekin. 
Kiitän kaikkia aktiivisia kiltalaisia pa-
noksestanne Porilaisten hyväksi. Kii-
tämme lämpimästi eversti Arto-Pekka 
Nurmista kiltamme vankkumattomas-
ta tukemisestaan ja hyvästä yhteis-
työstämme kuluneen lähes 2,5 vuoden 
komentajakautensa aikana. Toivotan 
kaikille lukijoille rauhallista joulua ja 
onnea vuodelle 2017.

Timo Mäki
Porin prikaatin killan 
puheenjohtaja
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Tarmokas Ahti, 101!
Teksti ja kuva: Kari Nummila

Kiltamme vanhin jäsen, 101-vuotias ”ikäpresidentti” 
Tarmo Ahti Koskelta otti 117-henkisen yleisönsä Loi-
maan alueosaston jouluateriatapahtumassa Loimaalla: 

selkeäsanainen ja ihailtavan hyvämuistinen Tarmo kertoi 
Talvisodasta Markku Laurisen haastatteleman. Tarinoissa 
kerrottiin mm. Porin Rykmentin komentajan Väinö Poltti-
lan haavoittumisesta, joka johti kesällä hänen menehtymi-
seensä. Ehkä ensi keväänä saamme nauttia ”itse asiasta kuul-
tuna” Tarmon muistelmia killan vuosijuhlassa.

Tammia.ja.turvallisuuspolitiikkaa
Killan iskujoukko istutti tammia lokakuussa Ruissalossa Po-
rilaisten muistometsikössä Ruissalossa. Marraskuussa Hel-
singin alueosasto järjesti poikkeuksellisen mielenkiintoisen 
esitelmätilaisuuden, jossa kommodori evp, tutkija Pentti In-
kinen poisti selväsanaisesti kuulijoiden Venäjä -tietouden va-
jetta.  Inkinen voisi pitää ajankohtaisen Venäjä -katsauksen 
vaikka killan vuosijuhlassa?
Em. tapahtumista löytyy lisätietoa killan nettisivuilta.

Tarmo Ahti ja Markku Laurinen jututtelivat pitkän tovin 
Talvi- ja Jatkosodasta. Tarmo innostui laulamaan ”Elämää 
juoksuhaudoissa”, kun Matti Merta otti haitarinsa esiin. 

Killan Helsingin alueosaston puuhamiehet Hannu Viita-
nen ja Markus Kinkku olivat saaneet esitelmöitsijäksi 
kommodori evp, tutkija ja Venäjän asiantuntija Pert-

ti Inkisen, joka valotti marraskuussa poikkeuksellisen pe-
rusteellisesti Itämeren sotilaallista tilannetta. Inkinen toimi 
uransa aikana mm. puolustusasiamiehenä Moskovassa ja Pe-
kingissä.
Hän viittasi Mannerheimin kirjeeseen ruhtinatar Maria Lu-
bomirskajalle: Venäjä hamuilee yhä suurvalta-aikaista pinta-
alaansa.  Venäjän joitakin omia näkökulmia: 1) Se elää Yh-
dysvaltain johtamien maiden saartamana. 2) Länsi käyttää 
Venäjän demokratiamyönteistä oppositiota hyväkseen.  3)
Yhdysvallat+liittolaiset voivat milloin vain hyökätä Venäjäl-
le (Inkinen: täyttä hölynpölyä). 4) Länsi aikoo ryöstää Venä-
jän luonnonvarat.  
Ydinaseet ovat nyt ja jatkossakin Venäjän turvallisuuden 
kulmakivenä. Se on keskittänyt valtavat asearsenaalit Suo-
men lähialueille. Se ei salli ulkomaista maanomistusta lähel-
lä rajojaan toisin kuin mm. Suomi. 
Venäläisten kasvava kaksoiskansalaisuus on Inkisen mukaan 
uhka Suomelle:  Venäjä sääti vuonna 2009 lain ulkomailla 
olevien venäläisten suojelusta asevoimin. Yksi esimerkki Ve-

Kiintoisa Venäjä -luento  Teksti ja kuva: Kari Nummila

Kommodori evp. Pertti Inkinen on perehtynyt 
Itämeren sotilaalliseen tilanteeseen ja Venäjään 
perusteellisesti jo aktiivipalveluksenkin takia.

näjän tyylistä ovat jatkuvat voimannäytöt Itämerellä sekä 
sen yllä, mm. ilmatilaloukkaukset, joissa on syntynyt vaa-
ratilanteitakin. (Asiasta laajempi selostus killan nettisivulla).
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Aliupseerikurssi 2/16
ryhmänjohtajat!

Arvoisat alikersantit, olette suoriutuneet kurssistan-
ne kunnialla, josta esitän teille lämpimät onnittelut. 
Tiedän, että te hallitsette ryhmän ja joukkueen me-
nestykselliseen taisteluun tarvittavat tiedot ja tai-

dot. Niitä on teille opetettu ja harjoitutettu kurssinne aikana. 
Se, mitä teidän tulee seuraavaksi oppia on ryhmänne käytän-
nön johtaminen, ihmisten johtaminen. Tämä on huomatta-
vasti vaativampaa kuin asioiden osaaminen.

Johtajina teillä on vastuu alaisistanne. Johtajan vastuu on ja-
kamaton. Osa teistä saa ohjattavakseen alokkaita. Te olette 
heille lähimpiä esimiehiä, teidän edesottamuksianne seura-
taan, te olette esimerkkejä alokkaille. Alokasryhmänjohtaji-
en asema on keskeinen, kun mietimme sitä, miten palvelus 
käynnistyy ja miten alokas kotiutuu palvelukseen. Vanhem-
mille varusmiehille ryhmänjohtajiksi käskettävät ryhmän-
johtajat kohtaavat toisenlaisia haasteita. Johtaja ansaitsee 
paikkansa näyttämällä osaamistaan ja osoittamalla johtamis-
taitoaan.

Kurssinne päättyessä haluan muistuttaa teitä kaikkia vanno-
mastanne sotilasvalasta tai vakuutuksesta. Olkaa lupauksen-
ne mittaisia johtajia: olkaa alaistanne kohtaan oikeudenmu-
kaisia, pitäkää huolta alaistenne hyvinvoinnista, neuvokaa ja 
ohjatkaa heitä sekä näyttäkää heille aina hyvää esimerkkiä 
kaikissa tilanteissa.

Ottakaa käteenne Sotilaan käsikirja ja lukekaa ajatuksella so-
tilasvalanne tai -vakuutuksenne teksti. Se tiivistää onnistu-
neesti johtamisen keskeisen olemuksen. Olkaa oikeudenmu-
kaisia johtajia alaisillenne!

Toivotan sinnikkyyttä ja jaksamista oppiessanne käytännön 
kautta johtajan vaativaa tehtävää. Muistakaa meitä Porilaisia 
velvoittavat sanat: ”Kunnia - velvollisuus - tahto.”

Eversti Arto-Pekka Nurminen
Prikaatin komentaja
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 www.saastopankki.fi/someronsp
Joensuuntie 27, 31400 Somero,  

p. 029 041 2310

TERVETULOA 
PALVELEVAAN 
PANKKIIN!

Auttaa aina.

Saat K-Plussa-etuja 
yli 3000 ostopaikasta.
K-Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä.
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IKKUNAT, OVET, KALUSTEET 
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DOMUS YHTIÖT OY
PUUSEPÄNKATU 1
32200 LOIMAA
P. 0207 100 200 
WWW.DOMUS.FI

KOKEMÄEN KAUPUNKI
www.kokemaki.fi

juttu tääl onnistuu

Meillä ei tarvitse jäpittää - lepo vaan!

Lähijournalismia

Sanna Keskitalo 
toimittaja

Maailma on nykyään täynnä loputonta  
uutissilppua. Maakuntalehdessä pystytään  
kertomaan havainnollisesti, miten uutiset  

vaikuttavat tämän seudun asukkaiden elämään. 

Emme ole unohtaneet myöskään sitä, että  
lehden pitää tarjota elämyksiä ja rauhaa  

– parasta seuraa kahvikupin ääreen."
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0200 3000
nordea.fi

Meille voit soittaa koska tahansa.
Ajanvaraukset, korttiongelmat ja useat muut akuutit pankkiasiat voit hoitaa 
puhelimitse nyt mihin vuorokaudenaikaan tahansa, myös viikonloppuisin. 
Me teimme senkin mahdolliseksi – ensimmäisenä pankkina Suomessa.
Asiakaspalvelumme henkilöasiakkaille suomeksi 0200 3000 (pvm/mpm) 
ma-su 24h/vrk.

Teemme sen mahdolliseksi
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   800
asiakaspaikkaa.

Lähtemät-
tömästi teidän,

tarjoamme

Tervetuloa Säkylän Sotilaskotiin!




