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“Hyvä kohtelu koostuu kovasta kurista, tasapuolisuudes-
ta ja motivoinnista. Toivoisin, että itseäni kohdeltaisiin 
jatkossakin näin.” “Oikeudenmukaista ja aktiivisuuteen 
kannustavaa. Toivon saavani huomioonottavaa ja yksilöä 
arvostavaa kohtelua.” Muun muassa näin vastasivat va-
rusmiehet Porilainen-lehden järjestämässä gallupissa ky-
symykseen siitä, millaista on hyvä kohtelu armeijassa (s. 
4 – 6).

Huovinrinteellä on jo pitkään tiedostettu, että lakisää-
teistä asevelvollisuuttaan suorittava varusmies on puolus-
tusvoimiemme asiakasomistaja, jolla on velvollisuuksiensa 
lisäksi rutkasti myös oikeuksia. Varusmies voi perustellus-
ti odottaa, että häntä kohdellaan asiallisesti ja tasapuo-
lisesti ja että annettava koulutus on tehokasta ja mah-
dollisen sodan ajan olosuhteisiin soveltuvaa. Hänellä on 
oikeus tietää, miksi tiettyä koulutusta annetaan ja mik-
si se on osattava opetetulla tavalla. Vanha hokema siitä, 
että varusmiehen ei tarvitse ajatella omilla aivoillaan, on 
syytä unohtaa. Opetettavia asioita ja kou-
lutustyyliä saa ja on suotavaakin kyseen-
alaistaa ja pohtia, miten se voitaisiin tehdä 
vielä paremmin ja tehokkaammin. Raken-
tava kritiikki ja palaute ovat aina paikal-
laan.

Varusmiespalvelustaan suorittavat nuo-
ret suomalaiset miehet ja naiset ovat tu-
levaisuuden veronmaksajia, puolustus-
voimien ”omistajia”, jotka ovat jatkossa 
mukana päättämässä puolustusvoimien toimintaedelly-
tyksistä. Ei ole siis samantekevää, minkälaisen kuvan he 
saavat puolustusvoimista päätöksentekonsa tueksi. On 
myös syytä muistaa, että poliittiset päätöksentekijät ovat 
asettaneet ”firmamme” tärkeimmäksi tehtäväksi ar-
maan kotimaamme puolustamisen tarvittaessa sotilaalli-
sin voimakeinoin. Tämä ei onnistu ilman motivoituneita 
ja maanpuolustustahtoisia asevelvollisia, jotka ovat val-
miita uhraamaan 6 – 12 kuukautta nuoruudestaan isän-
maan hyväksi.

Aika ajoin törmätään tilanteisiin, joissa epäasiallinen koh-
telu ja simputus sekoitetaan vaativaan ja tiukkaan koulu-
tustyyliin. Kouluttajan tinkimätön vaatimus opetettavien 
asioiden täsmällisestä suorittamisesta ja oikean suorituk-
sen iskostamisesta selkäytimeen saatetaan ymmärtää pik-
kumaisuutena ja kiusantekona, mitä se tietenkään ei ole. 
Vaikka sodankäynnissä vaaditaankin luovuutta ja kekse-
liäisyyttä, tietyt perustason asiat on silti kyettävä suorit-
tamaan täsmälleen opetetulla tavalla ”sumussa, savussa, 
sateessa tai seitsemän pullon simassa”, kuten eräs koke-

Asiakasomistaja 
kaipaa asiallista 
kohtelua ja tehokasta 
koulutusta

nut kouluttaja 
asian tapasi il-
maista. 

Varusmie-
het ymmärtä-
vät kovankin 
kurin merki-
tyksen ja tar-
peellisuuden. 
He edellyttävät asiallista, oikeudenmukaista ja tasapuolis-
ta kohtelua. Kuinka sitten vastaamme heidän tarpeeseen 
yksilöllisestä kohtelusta kaikkien tehokkuusvaatimusten ja 
kiireen keskellä? Mitään poppakonsteja ei ole. Vastuulle 
uskottujen ihmisten palvelukseen vaikuttavista asioista ja 
heidän toiveistaan on vain yksiselitteisesti oltava selvillä. 
Sanoohan jo sotilasvalakin: “Jos minut asetetaan esimies-
asemaan, tahdon olla alaisiani kohtaan oikeudenmukai-
nen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja 

heidän toiveistaan, olla heidän neuvonanta-
janaan ja ohjaajanaan sekä omasta puoles-
tani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kan-
nustavana esimerkkinä.” Omalta kohdaltani 
muistan aina hyvän esimerkin erään esimie-
heni asenteesta alaisiaan kohtaan. RUK:n 
joukkueenjohtajani ensimmäisenä palvelus-
päivänä tunnisti jokaisen noin kolmenkym-
menen upseerioppilaansa ja tiesi heidän ko-
tijoukko-osastonsa ja kotipaikkakuntansa.

Porin Prikaatin johto pyrkii haastattelemaan mahdolli-
simman monen palveluksen keskeyttäjän. Tarkoituksena 
on muun muassa selvittää, missä mallissa asiat varusmies-
ten kohtelun suhteen Huovinrinteellä ovat. Haastattelujen 
ja tehtyjen Gallup- kyselyjen mukaan ne ovat kunnossa. 
Yksittäisiä tapauksia ja ylilyöntejä valitettavasti kuitenkin 
aina välillä ilmenee. Epäasiallinen kohtelu ja erityisesti sim-
putus on kitkettävä päättäväisesti. Tämän vuoksi prikaatin 
johdon, muiden esimiesasemassa olevien sekä myös jokai-
sen palkattuun henkilökuntaan kuuluvan tulee jatkuvas-
ti olla valppaana niin oman kuin muiden kanssaihmisten 
suhteen. Tämä sen takia, että tärkein asiakkaamme – va-
rusmies – saa hänelle kuuluvan asiallisen kohtelun.

”
Vanha hokema siitä, 
että varusmiehen ei 
tarvitse ajatella 
omilla aivoillaan, on 
syytä unohtaa.
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Porin Prikaatissa tehdyn gallup-
kyselyn perusteella varusmie-
het ja –naiset toivovat ennen 

muuta asiallista ja tasapuolista kohte-
lua. Kuri nähdään luonnollisena osana 
armeijaa. Kovaa kuriakaan ei pidetä 
pahana, kunhan kohtelu on asiallista 
ja tasapuolista.

Gallupissa nousi esille myös toivo-
mus, että palvelustaan suorittavat 
nähtäisiin yksilöinä. Tuella tai ymmär-
tämyksellä voi olla tietyssä tilanteessa 
erittäin suuri merkitys yksittäiselle va-
rusmiehelle ja -naiselle.  

Gallupin perusteella kehittämisen 
varaa voisi olla varusmiesten ja –nais-
ten palkitsemisessa. Lisäksi huomiota 
on kiinnitettävä palvelusta suorittavi-
en naisten asemaan.

Hyvän esimiehen odotetaan vaikut-
tavan jo esimerkillään.  

Kysymykset:

1) Minkälaista on hyvä kohtelu ar-
meijassa ja miten toivoisit itseäsi 
kohdeltavan?

2) Minkälaista kohtelua olet saanut 
varusmiehenä/-naisena?

3) Minkälainen on hyvä esimies/kou-
luttaja?

4) Anna jokin käytännön esimerkki 
hyvästä varusmiehen/-naisen kohte-
lusta?

Aliupseerioppilas Niklas Nilsson, 
20, Huoltokomppania, saapumiserä 
1/11

1)  – Kaikkia kohdellaan tasapuoli-
sesti. Ketään ei syrjitä, ja kohdellaan 
reilusti ja täsmällisesti. Haluaisin itseä-
ni kohdeltavan samalla tavoin kuin 
muita. Johtajilla, apukouluttajilla ja 
vanhoilla olisi samat säännöt.

2)  – Olen saanut asiallista kohtelua 
ja hyvää palautetta.

3)  – Huomaavainen, osaava, täs-

Asiallinen ja tasapuolinen 
kohtelu tärkeää Teksti: Esa-Pekka Avela  Kuvat: Timo Hautamäki
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mällinen, rento ja hyvä kouluttaja jo 
pelkällä esimerkillään. 

4)  – Kun on jotakin luvattu, niin sii-
tä on pidetty kiinni. Tai jos on ollut jo-
takin, josta ei ole ollut osaamista tai 
koulutusta, niin on tultu neuvomaan.

Kersantti Riku Olenius, 21, Esikun-
takomppania/Sotilaspoliisi , saapu-
miserä 2/10

1)  – Hyvä kohtelu koostuu kovas-
ta kurista, tasapuolisuudesta ja moti-
voinnista. Toivoisin, että itseäni koh-
deltaisiin jatkossakin näin.

2)  – Itseäni ei ole koskaan koh-
deltu väärin tai vastoin sääntöjä. Ku-
ria on ollut joskus enemmän ja joskus 
vähemmän, se on kasvattanut minua 
paljon ihmisenä. Toivoisin, että ku-
ria ei vähennettäisi jatkossa. Se tekee 
kuitenkin armeijasta armeijan.

3)  – Jämäkkä, tasapuolinen ja en-
nen kaikkea ammattitaitoinen työs-
sään.

4)  – Jos hommat tehdään kunnol-
la, niin meillekin ollaan mukavampia. 
Kerralla kuntoon, niin hyvä tulee.

Alikersantti Timur Bedretdin, 20, 
1. Jääkärikomppania, saapumiserä 
2/10

1)  – Oikeudenmukaista ja aktiivi-
suuteen kannustavaa. Toivon saavani 
huomioonottavaa ja yksilöä arvosta-
vaa kohtelua.

2)  – Ääripäitä, kantahenkilökunta 
on joko hyvin vilpitöntä ja suoraa, tai 
välinpitämätöntä ja yksilöä vähättele-
vää. Palvelustoverit ovat hyviä otta-

maan muut huomioon ja edistämään 
yhteisöllisyyttä. Kaikki ovat kavereita.

3)  – Hyvä esimies palkitsee 
alaisen hyvästä työstä ja on oikeu-
denmukainen. Lisäksi suora puhe 
ja vaatimustaso ovat omiaan tuo-
maan alaisen parhaat puolet esiin. 
Ihmisiä pitää kohdella yksilöinä sil-
loinkin, kun on kyse suurista jou-
koista.

4)  – Esimerkiksi kuntoisuusloma 
hyvästä suorituksesta. Vapauksien 

lisääminen palkkiona ja mahdollisuuk-
sien antaminen. Vertaisilla toisen aut-
taminen barettimerkkikokeessa ja tu-
keminen.

Kersantti Patrik Nováky, 22, 1. Jää-
kärikomppania, saapumiserä 2/10

1)  – Pilkettä silmäkulmassa. Kun 
asiat tehdään hyvin, niin annetaan 

tunnustusta ja hyvää palau-
tetta. Kun tehdään virheitä, ei 
aleta syyttelemään, vaan an-
netaan konkreettista palau-
tetta, josta opitaan. Kaikkia 
varusmiehiä kohdellaan tasa-
vertaisesti arvosta huolimat-
ta ja kaveria ei jätetä -men-
taliteetti.

2)  – Ei ole ollut päivääkään, 
jolloin jokin asia olisi ottanut 
päähän palveluksen aika-
na. Kaikki kouluttajat ovat 
olleet asiallisia ja antaneet 
niin positiivista kuin negatii-
vista palautetta opettavai-
sella tavalla. Palvelustove-
reiden kanssa on pystynyt 
jakamaan ilot ja surut, joten 
ryhmähenki on ollut todel-
la hyvä.

3)  – Rauhallinen, asiallinen, 
osaa korottaa ääntään oikeissa tilan-
teissa eikä ala syyttelemään ketään 
ryhmän/joukkueen edessä. Ymmär-
tää varusmiesten huumorin, eli on ol-
tava pilkettä silmäkulmassa. Hallitsee 
asiat, joita opettaa/kouluttaa ja on it-
sevarma joukon edessä. Moitteeton 
olemus.

4) – Koulutuksen jälkeen koulutta-
jat olivat tyytyväisiä ryhmämme toi-
mintaan ja antoivat todella positiivista 
palautetta, koska olivat niin yllätty-
neitä hyvästä suorituksestamme. Sitä 
ennen olimme heittäneet läppää ryh-
män kesken ja tsempanneet toisiam-
me suoritusta varten. Lopuksi on-
nittelimme toisiamme. Kyllä hyvällä 
ryhmähengellä saa vaikka mitä aikai-
seksi!

Alikersantti Minna Kakko, 
22, 1. Jääkärikomppania, saa-
pumiserä 2/10

1)  – Hyvä kohtelu on toista 
kunnioittavaa ja tasa-arvoista. 
Toivoisin itseäni kohdeltavan ta-
sa-arvoisesti muiden varusmies-
ten kanssa.

2)  – Olen saanut aika vaihte-
levaa kohtelua muilta varusmie-
hiltä. Jotkut ovat sitä mieltä, että 
naisista ei ole mihinkään armei-
jassa ja he kohtelevat vähättele-
västi. Toiset taas ovat olleet kovin 
kannustavia ja kohdelleet kuin ver-
taistaan. Esimiehet ovat lähes poik-
keuksetta kohdelleen reilusti.

3) – Hyvä esimies on hyvä esi-



lusta ei tingitä missään tilanteessa.
2) – Hyvinkin vaihtelevaa. Toisi-

naan on kuin kaikki muutkin, kun 
taas toisinaan kantaa taakkana sa-
naa NAINEN. Kohtelu riippuu myös 
täysin tilanteesta, jossa eletään. 
Toimistoissa kohtelu on erinomais-
ta, kun taas koulutustilanteissa 
päinvastaista. Yhteenvetona olen 
tyytyväinen. En tullessani odotta-
nut saavani mitään erityisen ke-
huttavaa kohtelua, joten en koe 
tarvetta valittaakaan.

3) – Hyvän kouluttajan omi-
naisuuksiin kuuluvat ammatti-
taito, oma kiinnostus asiasta, 
kyky kuunnella, ennakkoluu-
lottomuus ja tasapuolisuus.

4) – Ystävälläni kävi huo-
no tuuri. Hän oli juuri vaih-

tanut ehkäisypillereiden merkkiä. 
Tarkoituksena oli siirtää kuukau-
tiset, jotka osuisivat huonosti 
leirille. Juurikin toisin kävi. Yksi 
komppaniamme luutnantti toi-
mi mielestäni äärettömän asi-
allisesti. Hän antoi tytölle lu-
van tulla iltaisin koulutuksen 
jälkeen kasarmille suihkuun. 
Tämä ei aiheuttanut leirin kan-
nalta mitään ongelmia ja tyttö pääsi 
huolehtimaan hygieniastaan.

Viestimies Roope Rantalainen, 21, 
Viestikomppania, saapumiserä 2/10

1) – Ollaan tasa-arvoisia. 
Jos teen virheen, en halua, et-
tä siitä rangaistaan muita.

2) – Normaalia armeijan 
kohtelua, eli joskus hyvää ja 
joskus huonoa.

6

merkki, kannustava, ymmärtävä ja jä-
mäkkä johtaja, joka osaa asiansa. Hy-
vä kouluttaja osaa kohdata alaisensa 
myös yksilöinä.

4) – Barettimarssilla yksi taistelija 
oli jo luovuttamassa, mutta marssin 
johtaja sai tämän jatkamaan kannus-
tavalla puheellaan. Se oli mielestäni 
mainio esimerkki hyvästä varusmies-
ten kohtelusta.

Alikersantti Jenni-Mari Koivisto, 
20, Viestikomppania, saapumiserä 
2/10

1) – Itse painotan tasa-arvoa. Nai-
sena ja suuren vähemmistön edusta-
jana tällaisessa paikassa en voi lakata 
toivomasta yhdenvertaista kohtelua. 
Hyvä kohtelu on mielestäni täällä par-
haimmillaan muonituksessa. Ruokai-

3) – Helposti lähestyttävä ja hom-
mansa osaava.

4) – Pitää ilmapiirin rentona.

Alikersantti Toni Laaksonen, 21, 
Esikuntakomppania/Sotilaspoliisi, 
saapumiserä 2/10

1) – Jämäkkä kuri ja tasapuolisuus.
2) – Tasavertaista ja motivoivaa.
3) – Kurista huolehtiva, monipuoli-

nen ja vaativa.
4) – Huonot suoritukset uusitaan ja 

hyvät kerrataan.
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Laatuelämää laatujoukoille – 
täällä myös porilainen viihtyy

SSO
SUUR-SEUDUN
OSUUSKAUPPA

1,9 miljoonaa 
tarinaa
Mikä yhdistää 1,9 miljoonaa suomalaista? 
Se on oma osuuskauppa. 
S-ryhmän omistajina on jo yli 1,9 miljoonaa 
suomalaista. Oma osuuskauppa yhdistää 
ja tarjoaa palveluja niin arkeen kuin 
elämän suuriin juhlahetkiin. 
S-ryhmässä olet hyvässä seurassa.

Asiakasomistajuus kannattaa!

Rahoitu.
Asia
hoituu.
Osuuspankin asiakkaana olet etuoikeutetussa ase-
massa. Olipa rahantarpeesi sitten mikä tahansa, 
meillä rahoitus onnistuu kätevämmin kuin ehkä 
uskoisitkaan. Katso lisää osoitteesta op.fi /rahaa
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Kapteeni Kalle Leinonen:

”Jokaisen 
maastopuvun 
allaon kuitenkin 
lopulta ihminen”

Kokenut varusmieskouluttaja ja 
komppanian päällikkö, kap-
teeni Kalle Leinonen korostaa 

tiedottamisen sekä selkeiden ohjeiden 
ja sääntöjen tärkeyttä varusmiesten 
kanssa toimittaessa.

- Jokaisen tulee tietää, mikä on ”pe-
lin henki”. Varusmiesjohtajilla saattaa 
olla omia ohjeitaan, jotka eivät pe-
rustu mihinkään. Hyvä esimerkki täs-
tä on vaikkapa se, että villapaitaa sai-
si käyttää vasta peruskoulutuskauden 
jälkeen. Näistä samoin kuin huhuista 
ja ”vanhoista perinteistä” pitää pääs-
tä eroon ja se hoituu kertomalla asi-
oista avoimesti. Kaikilla varusmiehillä 

alokkaasta upseerikokelaaseen on sa-
mat oikeudet ja samat velvollisuudet. 
Komppanian päällikkönä toimiessani 
pidin yksikölle viikkopuhuttelun, jossa 
annoin palautteen kuluneesta viikosta 
ja kerroin seuraavan viikon palveluk-
sen sisällön sekä mitä vaikutuksia sii-
tä poissaololla on. Näin jokainen tie-
si, että rästisuorituksia viikonloppuisin 
on luvassa, mikä on poissa koulutuk-
sesta. 

Kurinpidon suhteen Leinosella on 
selkeät periaatteet.

- Vaikka kuri olisikin ulkopuolisen 
silmin katsottuna kova, niin sen pitää 
olla ehdottoman tasapuolista ja reilua. 
Jokaisella on omat huolensa ja ne pi-
tää osata suhteuttaa tilanteeseen kul-
loinkin parhaalla tavalla.

Ongelmiin tulee hakea 
ratkaisuja yhteisvoimin ja 
ennakkoluulottomasti

Leinosen mielestä ongelmiin tulee 
hakea ratkaisuja ennakkoluulotto-
masti ja vaivoja säästämättä.

- Joukko-osastolla on kykyä ja hen-
kilöstöä tukea palveluksessa olevaa 
varusmiestä monin tavoin. Yksikön 
henkilökunnan, kuraattorien, terve-
ydenhuollon henkilöstön sekä ko-
din yhteistyö on ensiarvoisen tärke-
ää silloin, kun vaikeuksia ilmenee. 
On helppo ratkaisu keskeyttää pal-
velus tai hakeutua siviilipalvelukseen: 
se käy nopeasti, mutta ongelmat ei-
vät silti poistu. Muutaman ihmisen 
palveluksessa ilmenneiden ongelmi-
en ratkaiseminen ja tilanteeseen rää-
tälöinti voi viedä päällikön työviikosta 
2/3:aa. Siltä tähän pitää ehdottomas-
ti ryhtyä, sillä itse pidin jokaista kes-
keytystä henkilökohtaisena tappiona. 
Kotijoukot voivat tukea omaa läheis-
tään monin tavoin, ratkaisuja voidaan 
löytää yhdessä ilman ennakkoluuloja. 
Mielestäni on tärkeä tiedostaa, että 
jokaisen maastopuvun ja taisteluvyön 
alta löytyy ihminen.

- Aiemmin varusmiespalvelusta pi-
dettiin toisena mahdollisuutena, ja 
näin sen itsekin ymmärrän. Alus-
ta alkaen kaikki ovat tasavertaisia, ja 

Teksti ja kuvat: Matti Vihurila
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palveluksessa osoitettujen kykyjen, 
halukkuuden ja yksilöllisten ominai-
suuksien perusteella varusmies koulu-
tetaan omaan sodanajan tehtävään-
sä. Aiemmalla henkilöhistorialla ei saa 
olla eikä ole merkitystä. Pienet rikko-
mukset eivät sulje ovia, näytöt ratkai-
sevat. Etukäteen tai palveluksen ensi-
viikkoina ei kannata sulkea itseltään 
mitään mahdollisuuksia. Toki valin-
noissa tapahtuu pettymyksiäkin, mut-
ta niistä huolimatta jokaiselle pyritään 
löytämään mielekäs tehtävä, kapteeni 
Kalle Leinonen painottaa.

Yliluutnantti Juha Seppä:

”Vääpelin 
toimiston kynnys 
ei saa olla 
korkea”

Yliluutnantti Juha Sepällä on mo-
nivuotinen kokemus vääpelin 
eli ”komppanian äidin” tehtä-

vistä ja arjesta. 
- Asiallisella kohtelulla on suuri mer-

kitys asioiden hoitamisessa vääpelin 
toimenpitein. Toimistossa käsitellään 
usein varusmiesten palvelukseen tai 
siviilielämään liittyviä ongelmia, jol-
loin tämä erityisesti korostuu. Mikä-
li vääpeli on vaikeasti lähestyttävissä, 
osa ongelmista jää helposti käsittele-
mättä, kun niitä ei rohjeta tuoda esil-
le. Tällä taas on heijastusvaikutus 
palvelusmotivaatioon. Mitä varhai-
semmassa vaiheessa asiat otetaan kä-
sittelyyn, sitä helpompi ne on saada 
kuntoon. Vääpelin toimiston kynnys 
ei saa olla korkea.

Sepän mielestä varusmiestä on 
osattava myös kuunnella.

- Meidän ammattisotilaiden on 
osattava ja maltettava myös kuun-
nella varusmiestä ja annettava asial-
lisia vastauksia. Varusmiespalveluk-
sen aiheuttama elämänmuutos tai 
seurustelusuhteessa ilmenevät ongel-
mat saavat monet varusmiehet miet-
timään palveluksen keskeyttämistä ja 

tällöin saatetaan yhtenä vaihtoehto-
na hakeutua siviilipalvelukseen. Nuo-
ri henkilö elää enemmän hetkessä ei-
kä siinä vaiheessa mieti mitään muuta 
kuin poispääsyä kasarmeilta. Tällai-
sessa tilanteessa rauhallinen ja asial-
linen keskustelu varusmiehen kanssa 
on tarpeen. Hänen on hyvä ymmär-
tää, että vaikka asepalvelus keskeytyi-
sikin, siviilipalvelus tulee jossain vai-
heessa suoritettavaksi.

Yliluutnantti Seppä on vääpelin teh-
tävien ohella toiminut myös yksikkön-
sä työpaikkaohjaajana.

- Nuorempien kouluttajien opas-
taminen tapahtuu käytännössä hie-
novaraisella ohjaamisella ja omalla 
esimerkillä. Asennekasvatus on pitkä-
aikainen prosessi, jossa pienillä muu-
toksilla saavutetaan vähitellen tulos-
ta. Kahvipöytäkeskustelut ovat tähän 
tarkoitukseen hyviä hetkiä. Toki, mi-
käli tilanne ja palvelusturvallisuus vaa-
tivat, huonoon käytökseen ja vir-
heelliseen toimintaan on puututtava 
välittömästi, Juha Seppä toteaa.
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Varuskuntien sosiaalikuraatto-
rit ovat päivittäin tekemisis-
sä palveluksessa olevien va-

rusmiesten ja heidän huoltensa ja 
murheidensa kanssa. Tavallisesti ta-
loudelliset ongelmat ja ihmissuhtei-
siin liittyvät kriisitilanteet ovat yhtey-
denoton syinä, mutta aika ajoin myös 
epäasiallinen kohtelu nousee keskus-
teluissa esille. 

- Useimmiten epäasialliseen kohte-
luun liittyvät asiat ovat varusmiesten 
keskinäisiä, mutta eivät pelkästään. 
Joskus taustalla ovat myös palkat-
tuun henkilökuntaan kuuluvien kou-
luttajien sanomiset ja tekemiset pal-
veluksessa. Pyrimme rohkaisemaan 
varusmiehiä tuomaan näitä asioita 

Ongelmiin on puututtava 
välittömästi   Teksti ja kuva: Matti Vihurila

avoimesti esille, jotta niihin voidaan 
puuttua mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa, sosiaalikuraattorit Mirja-
mi Flemmich ja Tuula Nummela ker-
tovat.

Monesti kyseessä on leimaavaa ni-
mittelyä, kuten esimerkiksi haukku-
mista tyhmäksi tai typeräksi. Varus-
miehet ymmärtävät, että koulutuksen 
tulee olla tiukkaa ja vaativaa, mutta 
se ei edellytä liian vahvaa kielenkäyt-
töä ja huutamista. Pahimmillaan tällä 
voi olla vaikutusta varusmiesten pal-
veluksen keskeyttämisiin.

- Tulee muistaa, että varusmiehil-
lä on aina subjektiivinen kokemus ta-
pahtumista, Mirjami Flemmich muis-
tuttaa.

Ongelmatilanteessa sosiaaliku-
raattorit usein sopivat varusmiehen 
kanssa yhteydenotosta yksikön pääl-
likköön ja asian selvittämisestä. Toi-
sinaan varusmies itse haluaa hoitaa 
asiaa yksikössään, ja tällöin ongel-
matilanteen puheeksiotto jää hänen 
omalle vastuulleen. Osassa tapauksis-
ta jatkotoimenpiteet hoidetaan varus-
kunnan terveysaseman henkilöstön 
toimenpitein.

- Pelkästään meidän sosiaalikuraat-
torien tai terveysaseman henkilös-
tön toimenpitein asioita ei kuitenkaan 
voida ratkaista pysyvästi. Kaikissa ta-
pauksissa yksikön päällikön tulee olla 
tietoinen esille nousseista ongelmista 
ja puututtava niihin välittömästi, Tuu-
la Nummela painottaa.

KISSA PÖYDÄLLE. Mirjami Flemmich 
(vas.) kannustaa varusmiehiä tuomaan 
ongelmia avoimesti esille ja etsimään 
niille ratkaisuja.
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Säästöpankki 
tarjoaa 

hyviä vaihtoehtoja 
säästämiseen.

Sanoohan 
sen jo nimikin.

www.saastopankki.fi

Valitse viisaasti
 paikkakunnan oma 

energiayhtiö.
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Porin Prikaatia lähes 
kolme vuotta komenta-
nut eversti Eero Pyötsiä 
luovutti prikaatin lipun 
ja komentajan tehtä-
vät seuraajalleen evers-
ti Juha Pyyköselle 31. 
toukokuuta. Pyötsiä jätti 
Huovinrinteelle perintö-
nään kolme asiaa.

”Porilaiset” Pyykösen 
komentoon
Teksti: Matti Vihurila   Kuvat: Timo Hautamäki

Olemme kokeneet yhdessä 
paljon. Kokemukset ovat lä-
hes poikkeuksetta positiivisia 

ja syvälle mieleen painuvia. Toisaal-
ta on myös ollut muutamia synkkiä 
tapahtumia, joita ei soisi kenenkään 
osaksi tulevan. Totuus on kuitenkin 
se, että niitäkin vain joskus eteemme 
kannetaan haluamme niitä tai em-
me. Tänään Porin Prikaati ja sen kou-
luttamat sodan ajan joukot edustavat 
maavoimien iskukykyisimpiä jouk-
koja. Kriisinhallinnan myötä olemme 
nousseet valtakunnallisessa näkyvyy-
dessä jopa ykkössijalle. Väistyvänä 

komentajana olen ylpeä yhteisistä 
saavutuksistamme, Pyötsiä totesi pu-
heensa aluksi.

- Haluan jättää prikaatille perinnök-
si kolme asiaa, jotka olen kokenut tär-
keiksi. Jo vuosia on ollut voimassa 
meille kaikille prikaatin komentajas-
ta alokkaaseen sama päätehtävä: Ole 
hyvä sotilas. Kenellekään meistä ei 
suoda oikotietä onneen, vaan samat 
sotilaan perustaidot ja –tiedot vaadi-
taan jokaiselta sotilasarvoon katso-
matta. Vasta näiden päälle voidaan 
rakentaa erikoisosaamista. Esimies-
asemaan asetetuilla sotilailla on kaikil-
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la ryhmänjohtajasta prikaatin komen-
tajaan toinen ja vähintään yhtä tärkeä 
tehtävä: Pidä hyvää huolta alaisista-
si. Hyvään huolenpitoon kuuluu se, 
että alaisista koulutetaan hikeä sääs-
tämättä osaavia Porilaistaistelijoi-
ta – oikeudenmukaisessa ja rehdissä 
hengessä. Kolmantena kohtana halu-
an, että Porilaisten sotilaallisesta il-
meestä ja tekemisen meiningistä pi-
detään kaikin tavoin kiinni. Se ei ole 
pikkumaisuutta, vaan luo pohjaa kou-
lutukselle ja on omalta osaltaan osoi-
tus joukon hyvästä hengestä ja erin-
omaisesta suorituskyvystä. Uskon, 
että seuraajani jakaa nämä ajatukset. 
Siviilihenkilöstön osalta tuon edellä 
mainitun voi kiteyttää muotoon: Ole 
hyvä Porilainen. Ilman teidän pyytee-
töntä tehtävienne hoitamista emme 
me sotilaatkaan pystyisi tehtäviäm-
me toteuttamaan. Kiitos teille kaikille 
meidän sotilaiden puolesta.

Eversti Juha Pyykönen otti Porin 
Prikaatin komentajan tehtävät vas-
taan suurella tyytyväisyydellä ja kun-
nioituksella edeltäjiensä työtä koh-
taan. Erityisen kiitokset hän osoitti 
prikaatin henkilöstölle sen tekemästä 
korkealaatuisesta työstä.

- Monia asioita voimme paikata li-
sävoimavaroilla, uudella kalustolla 
tai paremmalla tavaralla, mutta työ-
hönsä motivoitunutta ja ammattinsa 
osaavaa henkilöstöä emme voi korva-
ta millään muulla. 

Veteraaneille eversti Pyykönen va-
kuutti Porin Prikaatin jatkossakin kan-
tavan osansa veteraanisukupolven 
viestin siirtymisestä nuoremmille.

- Noudatamme veteraanien meille 
näyttämää onnistunutta mallia, jossa 
taustoiltaan erilaiset ihmiset tekevät 
yhteistuumin työtä yhteisen päämää-
rän eteen. Tässä meitä auttaa nuori-
somme osoittama ja tutkimuksissakin 
todistettu isänmaallisuus.

PORILAISTEN MATKASSA. Eversti Eero Pyötsiä ehti marssia 
”Porilaisten” kärjessä lähes kolme vuotta. Luovutuspuheensa 
aluksi hän tunnustikin tunnelman omalta osaltaan haikeaksi.

VASTUUNVAIHTO. Porin Pri-
kaatin lipun myötä eversti Juha 
Pyykönen otti vastaan ”Pori-
laisten” komentajuuden eversti 
Eero Pyötsiältä. Esikuntapääl-
likkö, eversti Pekka Saariaho 
(kuvassa takana) ja lipunkan-
taja, ylivääpeli Jaakko Pakula 
(oik.) todistivat tapahtumaa yh-
dessä urheilukentälle kokoon-
tuneiden joukkojen ja kutsuvie-
raiden kanssa.

Lyhyestä perehdytyksestä huoli-
matta prikaatin ja ympäröivän yh-
teiskunnan hedelmällinen yhteistyö ei 
ollut jäänyt huomaamatta uudelta ko-
mentajalta.

- Haluan kiittää lämpimästi prikaa-
tin yhteistyökumppaneita lähellä ja 
vähän kauempanakin vahvasta yh-

dessä toimimisen perinteestä. Porin 
Prikaati ja sitä ympäröivä seutu ovat 
valtakunnallisesti tunnettuja erin-
omaisista onnistumisista ja saavutuk-
sista yhteishankkeissa. Olen mielellä-
ni mukana jatkamassa tätä yhteistyön 
ketjua.

KUNNIAA VETERAANEILLE. Komentajan vaihtopäivän juhlalli-
suudet alkoivat seppeleenlaskulla Säkylän sankarihaudalla.



Valtiotieteen lisensiaatin koulu-
tuksen omaava Pyykönen on 
pohtinut isänmaallisuuden ja 

maanpuolustustahdon merkitystä ja 
sanoo oppineensa siitä paljon Lapin 
alueen veteraaneilta toimiessaan La-
pin Ilmatorjuntarykmentin komenta-
jana.

- Puolustusvoimat ja monet kan-
salaisjärjestöt tekevät hyvää työtä 
maanpuolustustahdon eteen. Näkisin 

Vastuu maanpuolustuk sesta kuuluu kaikille
Porin Prikaatin uuden komentajan eversti Juha 
Pyykösen mielestä varusmies- ja reserviläiskou-
lutuksen on oltava tehokasta ja tarkoituksenmu-
kaista sekä annettava innostavia ja onnistuneita 
kokemuksia, joiden kautta maanpuolustustahto 
ja isänmaallinen tunto lujittuvat.

Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo
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osaavaa henkilöstöä emme voi korva-
ta millään muulla.- Olen jo komenta-
jakauteni ensi viikkoina saanut paikan 
päällä Afganistanissa todeta, miten 
operatiivisesti vaativia ovat suoma-
laisten ja ruotsalaisten muodostaman 
joukon tehtävät ylemmän johtopor-
taan käskynalaisuudessa.

- Joukossa toimivien varustus on 
korkeaa luokkaa ja palvelusmotivaa-
tio sekä fyysinen suorituskyky sekä 
tehtävissään onnistuminen herättä-
vät kunnioitusta. Yksilön on pystyttä-
vä liikkumaan ja toimimaan tilanteen 
vaatimusten mukaan, ryhmän osana 
noin 25 kiloa painavassa suojavarus-
tuksessa, jopa 44 asteen paahtavassa 
helteessä.

Liettuassa pidetyn Amber Hope 
-harjoituksen seuraaminen sai ko-
mentajan entistä vakuuttuneemmaksi 
Porin Prikaatin kouluttajien työn on-
nistumisesta ja varusmiesten osaamis-
tasosta.

- Harjoituksessa mukana ollut va-
rusmiesjoukko hoiti annetut tehtä-
vät vakuuttavasti ja suurta innostusta 
osoittaen. Yksi iso kysymys on, mi-
ten kaikki kansainvälisen koulutuk-
sen opit saadaan siirtymään jokaiseen 
perusyksikköön, ei yksin Porin Prikaa-
tiin, vaan jokaiseen maavoimien jouk-
ko-osastoon.

Haaveesta totta
Joukko-osaston komentajuus on 

upseerin uran yksi isoista kohokohdis-
ta. Porin Prikaati on puolustusvoimi-
en upseerien piirissä erittäin arvostet-
tu joukko-osasto ja sen komentajuus 
on monilla haaveena. 

Pyykösen mukaan tulevan halli-
tusohjelman puolustusvoimiin koh-
distuvat säästövelvoitteet ja puo-
lustusvoimauudistus ovat osaltaan 
maanpuolustustahdon juuria koette-
leva muutosprosessi, jossa kaukonä-
köisyyttä ja viisautta tarvitaan. 

- Suomalaisille yleinen asevelvol-
lisuus ja hyvin toimiva varusmies- ja 
reserviläiskoulutus sekä alueellinen 
puolustus tulevat jatkossakin varmasti 
muodostamaan tehokaan maanpuo-
lustuksen ytimen. Sotakelpoista jouk-
koa ei esimerkiksi julkisuudessa esite-
tyssä neljässä kuukaudessa kouluteta. 
Sotilaat eivät kuitenkaan päätä maan-
puolustuksen suuntaviivoista, vaan 
sen tekee valtiojohtomme, Pyykönen 
muistuttaa.

Kansainvälinen tausta
Eversti Juha Pyykönen työsken-

teli ennen Porin Prikaatin komenta-
jan tehtävää apulaisosastopäällikkö-
nä Pääesikunnan suunnitteluosastolla 
ja Maanpuolustuskorkeakoulun Stra-
tegian laitoksen johtajana. Hänel-
lä on taustanaan myös laaja koke-
mus kansainvälisistä tehtävistä. Hän 
on työskennellyt muun muassa Na-
ton kansainvälisessä esikunnassa ja 
EU Neuvoston sihteeristössä. 

- Kansainvälisyys on tullut entistä 
lähemmäs puolustusvoimien kaikkea 
toimintaa, eikä sitä voi enää pitää eril-
lisenä osa-alueena. 

Pyykösen mukaan esimerkiksi vielä 
1990-luvun alkupuolella Naton kan-
sainvälisessä esikunnassa suomalai-
nen upseeri oli kummajainen. Suoma-
laisupseereiden arvostus on kuitenkin 

Vastuu maanpuolustuk sesta kuuluu kaikille

kuitenkin, että suomalaiset perheet 
voisivat ottaa hieman nykyistä isom-
man roolin tervehenkisestä maanpuo-
lustustahdon luomisesta. Isänmaalli-
suutta ja maanpuolustustahtoa ei voi 
ulkoistaa ja niiden vaatimusten kaiut 
pitää tuntea muulloinkin kuin urhei-
lukilpailun katsomossa tai MM-lätkä-
joukkuetta hurratessa.

Samalla Pyykönen kuitenkin antaa 
tunnustusta varusmiespalvelustaan 
suorittaville nuorille miehille ja nai-
sille, jotka ovat osa sitä sukupolvien 
katkeamatonta ketjua, joka on osoit-
tanut isänmaallisuutensa ja maanpuo-
lustustahtonsa suorittamalla kunnialla 
velvollisuutensa palvella Puolustus-
voimissa. 

- Varusmiespalvelustaan suoritta-
vat nuoret miehet ja naiset kantavat 
oman vastuunsa tämän vuoden Vete-
raanipäivän teemasta, ”Viesti kulkee 
– vetovastuu vaihtuu”. Varusmiehiä 
on noin 80 % miespuolisesta ikäluo-
kasta. Arvioitaessa nuorisoa akselil-
la isänmaallinen – epäisänmaallinen, 
suunnilleen sama 80 % nuorista mie-
histä sijoittaa itsensä isänmaalliseen 
puoliskoon. Tästä johtuen varusmies-
ten yhteisvaikutus veteraanien viestin 
viejänä muualle yhteiskuntaan on voi-
makas.

Voimavarana
Osaava henkilöstö 
Pyykösen mukaan Porin Prikaatin 
henkilöstö on onnistunut mainiosti 
koulutustyössä, jolle kansainvälinen 
kriisihallintakoulutus antaa lisävaa-
teita. Monia asioita voimme paikata 
lisävoimavaroilla, uudella kalustolla 
tai paremmalla tavaralla, mutta työ-
hönsä motivoitunutta ja ammattinsa 

- Itse en pitänyt tätä aikaisemmin 
mahdollisena – onneksi siitä tuli totta. 
Otan tehtävän vastaan haasteellisena 
ja kiitollisuutta tuntien. Olen saanut 
myös havaita, että Porin Prikaatilla 
on paljon tukijoita ja yhteistyökump-
paneita niin Satakunnassa kuin Var-
sinais-Suomessa. Se helpottaa työ-
tämme varusmiesten ja reserviläisten 
koulutuksessa sekä maanpuolustus-
tahdon lujittamisessa.

noussut hevosen lailla työtä tekemäl-
lä. 

- Kovan työnteon ja luottamuksen 
myötä suomalaiset saivat vaativampia 
tehtäviä ja sitä kautta pystyvät vai-
kuttamaan Naton elimissä. Näin on 
yhä edelleen. Kovalla ja tuloksellisel-
la työllä luottamus on edelleen ansait-
tava, Pyykönen kuvailee Nato esikun-
nassa työskentelyä.

TOINEN KOMENTAJUUS. Porin 
Prikaatin uusi komentaja evers-
ti Juha Pyykönen asuu perheineen 
Turussa.  Liikunta, lukeminen, kir-
joittaminen ja kansainvälinen po-
litiikan sekä kriisihallinnan seuraa-
minen kiinnostavat valtiotieteen 
lisensiaatin koulutuksen omaavaa 
Pyyköstä.
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Porin Prikaatilla on keskeinen 
asema kotimaamme sotilaal-
lisessa puolustamisessa. Maa-

voimien joukko-osastolle tyypillisesti 
prikaatimme päätehtävänä on luoda 
sotakelpoisia joukkoja ja esikuntia 
kouluttamalla asevelvollisia käyttä-
mään hankittua varustusta ja ma-
teriaalia suunnitelmien mukaisesti. 
Kaikessa toiminnassa heijastuu koulu-
tettavien varusmiesten ja reserviläis-
ten suuri määrä ja heille asetetut kor-
keat laatuvaatimukset. Tästä seuraa, 
että heitä kouluttavan henkilöstön on 
oltava ammattitaidoltaan ja asenteel-
taan laadukasta väkeä. 

Suomen osallistuminen kansainvä-
liseen sotilaalliseen kriisinhallintaan 
perustuu valtaosin prikaatimme työn 
tuloksiin. Kouluttamamme kriisinhal-
lintajoukot ja –johtajat ovat suoriutu-
neet poikkeuksellisen vaativista teh-
tävistään erinomaisesti pitkälti täällä 
saadun koulutuksen ja täältä annetun 
ohjauksen pohjalta. Kannamme suur-
ta vastuuta operaatioihin lähettävien 
sotilaiden osaamisesta myös tulevaa 
ajatellen. Tämä vaatii tinkimätöntä ja 
jatkuvaa tilanteen seuraamista ja uu-

Arvoisat Porilainen-lehden lukijat
den oppimista sekä kouluttajiemme ja 
johtajiemme tietämyksen päivittämis-
tä. 

Hyvät ystävät, olen ottanut vastaan 
Porin Prikaatin edeltäjältäni eversti Ee-
ro Pyötsiältä suurella tyytyväisyydellä 
ja kunnioituksella hänen sekä hänen 
edeltäjiensä tekemää työtä kohtaan. 
Prikaatia ja Säkylän varuskuntaa on 
eversti Pyötsiän johdolla kehitetty 
määrätietoisesti ja suunnitelmallises-
ti. Onnistunutta lopputulosta kuvaa-
vat muun muassa valtakunnan kärkeä 
olevat koulutustulokset ja johdonmu-
kainen toiminnan kehittäminen. 

Kuluneen kuukauden aikana olen 
saanut tutustua prikaatin henkilös-
tön tapaan työskennellä niin Säkylän 
varuskunnassa kuin myös alueellises-
sa taisteluharjoituksessa Niinisalossa, 
tarkastuskäynnilläni Afganistanissa 
sekä kansainvälisessä harjoitukses-
sa Liettuassa. Olen tullut vakuuttu-
neeksi siitä, että asiat ovat kunnossa: 
koulutus-, huolto-, suunnittelu-, joh-
to- ja muissa tehtävissä toimivat ”Po-
rilaiset” ovat alansa parhaita osaajia 
ja sitoutuneet työhönsä. Velvollisuu-
dentuntoisuus, antaumus ja korkea 

ammattitaito näkyvät. Olen ylpeä 
voidessani todeta, että Porin Prikaa-
ti ja Säkylän varuskunta muodosta-
vat toimintakykyisen, tasapainoisen ja 
tehtäviensä täyttämiseen hyvin kyke-
nevän kokonaisuuden. 

Arvostan suuresti Porin Prikaa-
tin saamaa tukea, sillä yksin emme 
pärjäisi. Ympäröivän yhteiskunnan, 
ja varsinkin kotikuntamme Säkylän 
kanssa tehtävillä yhteisillä ponnistuk-
silla pääsemme merkittävästi parem-
piin tuloksiin kuin sisäänpäin käperty-
en ja yksin pusertaen.  

Porin Prikaatin ja Säkylän varuskun-
nan tulevaisuus rakentuu jatkossakin 
”yhteiselle”: ympäröivän yhteiskun-
nan kanssa tehtävälle tulokselliselle 
yhteistyölle sekä prikaatin sisällä val-
litsevalle vahvalle yhteishengelle, am-
mattimaiselle osaamiselle ja kovalle 
tekemiselle. 

Tässä työssä meitä jokaista tarvi-
taan. Tulevaisuutemme on omissa kä-
sissämme!

  

Eversti Juha Pyykönen
Prikaatin komentaja
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Pyykönen, Juha Eino

Eversti, yleisesikuntaupseeri
Valtiotieteiden lisensiaatti 
(kansainvälinen politiikka)
Syntymäaika 2.5.1958, 
Rovaniemi, Suomi

Nykyinen tehtävä
Porin Prikaatin Komentaja

Edellinen tehtävä
Apulaisosastopäällikkö, suunnittelu-
osasto (J5), Pääesikunta, Helsinki 
(vastuualueina puolustusvoimien 
strateginen suunnittelu, valtakunnan 
puolustussuunnittelu, puolustusvoi-
mien kansainvälinen toiminta ja soti-
laallinen kriisinhallinta)

Sotilaallinen koulutus
1977-78 Varusmiespalvelus, 
Rovaniemen Ilmatorjuntapatteristo
1980-83 Kadettikurssi 67, 
Kadettikoulu, Helsinki
1988-89 Kapteenikurssi, 
Ilmatorjuntakoulu, Tuusula
1991-93 Yleisesikuntaupseerikurssi, 
Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki
1996 Alueellinen maanpuolustus-
kurssi, Uudenmaan Sotilaslääni, 
Helsinki
2006 Valtakunnallinen maanpuolus-
tuskurssi 178, Helsinki
2007 Ylemmän johdon kurssi, 
Helsinki
 

Muu koulutus 
1998 Valtiotieteiden lisensiaatti, 
kansainvälinen politiikka, 
Valtiotieteellinen tiedekunta, 
Helsingin yliopisto
1993-  Lukuisia kansainvälisiä kurs-
seja organisoijina mm. NATO, EU ja 
YK.

Kielitaito
Suomi äidinkieli
Englanti 
Ruotsi
Ranska

Sotilasura 
1983-91 Jaoksen/kurssinjohtaja, 
Oulun Ilmatorjuntapatteristo, Reser-
viupseerikoulu, Ilmatorjuntakoulu
1993-96 Vanhempi tutkijaesiupseeri, 
Strategian laitos, Maanpuolustuskor-
keakoulu, Helsinki
1996-1998 Vanhempi osastoesiup-
seeri, Operatiivinen osasto, Pääesi-
kunta, Helsinki
1998-2000 Vanhempi esikun-
taupseeri, Cooperation & Region-
al Security Division, International     
Military Staff, IMS NATO Headquar-
ters, Brussels
2000-01 Puolustusvoimien edusta-
ja EU:n Neuvostossa tehtävänä luo-
da EU:n sotilaallinen kriisinhallintaky-
ky (Headline Goal Task Force of EU 
Council, myöhemmin Sotilasesikunta, 

CURRICULUM VITAE

EUMS) 
2002-04 Joukko-osaston komentaja, 
Lapin Ilmatorjuntarykmentti, 
Rovaniemen Varuskunnan päällikkö
2004-2008 Johtaja, Strategian laitos, 
Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki
2008-2011 Apulaisosastopäällikkö, 
suunnitteluosasto, Pääesikunta, Hel-
sinki
2011-  Porin Prikaatin komentaja
 
Perhe
Naimisissa Maarit Helinin kanssa, toi-
mitusjohtaja (yrittäjä), kaksi poikaa 
ja tytär

Harrastukset
Liikunta (lenkkeily, murtomaahiihto, 
pyöräily, pujottelu, metsästys)
Mökkeily perheen kanssa
Kansainvälinen politiikka, erityisesti 
kriisit ja niiden hallinta

                
EURAN KUNTA 
www.eura.fi 

www.kapteeninkastikkeet.fi
info@kapteeninkastikkeet.fi
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Reilut 200 vierasta saapui vete-
raanien ja lottien vierailupäi-
vään Säkylän varuskuntaan 

13. toukokuuta. Vierailun isäntä-
nä toimi Porin Prikaatin komentaja, 
eversti Eero Pyötsiä. Päivän aikana 
vieraat pääsivät tutustumaan puo-
lustusvoimien kalustoon ja kriisinhal-
lintakoulutukseen kansainvälisen val-
miusjoukkokoulutuksen varusmiesten 
toimintanäytöksen myötä.

Kansallisesta veteraanipäivästä tu-
tuksi tullut tunnus ”Viesti kulkee –
vetovastuu vaihtuu” näkyi myös Sä-
kylässä. Nuorempaa polvea otettiin 
mukaan tapahtumaan heti sotilas-
kodin tervetuliaiskahvituksesta lähti-
en, kun joukko varusmiehiä jalkautui 
veteraanien ja lottien sekaan heidän 
kanssaan seurustelemaan. Jääkärit 
Anssi Talikka, 19, ja Ossi Härkönen, 
20, kuuluivat kahdenkymmenen hen-
gen varusmiesavustajajoukkoon. Mo-
lemmille sota-aika on tuttua lähinnä 
koulun penkiltä, mutta arvostus vete-
raaneja kohtaan sitäkin suurempi.

-Isoisä oli sodassa, hänen kanssaan 
ollaan jotain niistä asioista juteltu, Ta-
likka kertoo.

Veteraanit Aarne Sinivaara, 87, ja 
Erkki Ihamäki, 85, ovat panneet mer-
kille muutokset arvomaailmassa kulu-
neina vuosikymmeninä.

-70-luvulla tilanne oli huono vete-
raanien kohdalla. Nykynuoriso arvos-
taa veteraaneja todella paljon, Sini-
vaara kiittelee.

Itsenäisyys sekä oman maan ja hy-
vinvoinnin rakentaminen on tärkeää.

-On se hyvä, että täällä puhutaan 
suomea eikä jotain muuta kieltä, Ta-
likka toteaa.

Veteraaniperinteen jatku-
vuus turvattuna

Sekä Sinivaara että Ihamäki seuraa-
vat aktiivisesti, mitä puolustusvoimis-
sa tapahtuu.

-Olen yksissä kutsunnoissakin mu-
kana, Sinivaara kertoo.

Hän tunnustaa, että nuoremman 
sukupolven kanssa ei juurikaan tu-
le enää oltua tekemisissä. Omien las-
ten kanssa sota-ajoista ei ole liikoja 
puhuttu, mutta veteraaniyhdistyksis-
sä työ perinteiden vaalimiseksi jatkuu. 
Jotkut veteraanit ovat käyneet kou-
luilla ja päiväkodeissa kertomassa 
omista muistoistaan ja kokemuksis-
taan.

Härkönen ja Talikka pitävät kasvok-
kaisviestintää tehokkaana tapana vie-
dä veteraanien asiaa eteen päin.

-Henkilökohtainen kertominen on 
parasta. Se on mielenkiintoisempaa, 

kun on joku kertomassa. Saa kysel-
lä omakohtaisia kokemuksia, Talikka 
pohtii.

-Veteraanikeräykset on hyvä juttu, 
kerääjiltä saa kysellä, Härkönen lisää.

Veteraanit vähenevät. Sinivaara 
muistelee nähneensä tilaston, jonka 
mukaan vuonna 2020 jäljellä on enää 
3 000 veteraania.

-Ei kovin paljon, kato on kova, hän 
toteaa. 

Viimeisenä sotatehtävänä 
Fordin kotiutus

Salolainen Ilmari Koppinen, 93, 
taisteli talvisodassa ja jatkosodassa.

-Lapin sotaan olin liian vanha, Kop-
pinen toteaa pilke silmäkulmassa.

Hän astui palvelukseen ennen tal-
visotaa ja ehti ennen kotiutumistaan 
jatkosodasta kokeilla useampaakin 
aselajia.

-Näin Helsingin ensimmäisen pom-
mituksen. Lentokoneet tulivat ilman 
etukäteistietoa, kaksi laivuetta, Kop-
pinen kertoo.

Pahin paikka oli hiihtomarssi, jossa 
vastaan tuli venäläisiä ja luodit viuhui-
vat vierestä –mutta hengissä selvittiin.

Kun Koppinen joukkoineen evakuoi 
autoja Viipurista, kuulivat he poistu-
essaan olleensa viimeiset suomalaiset 
kaupungissa.

-Viimeinen sotatehtäväni oli kotiut-
taa Ford-henkilöauto Mikkelistä Vaa-
saan, sitten pääsin siviiliin, Koppinen 
muistelee.

Viesti kulkee – 
vetovastuu vaihtuu
Teksti: Taru Rantanen Kuvat: Timo Hautamäki

VETOVASTUU VAIHTUU. Veteraanit Aarne Sinivaara (vas.) ja Erkki Ihamä-
ki tietävät, että Anssi Talikka ja Ossi Härkönen yhdessä muun nykynuorison 
kanssa arvostavat veteraanisukupolven tekoja ja uhrauksia

VIIMEISENÄ VIIPURISTA. Yleinen 
asevelvollisuus ja puolustusvoimien 
hyvä varustus on yksi rauhan tae, 
Koppisen muistuttaa.
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Veteraanipäivän historia
-Kansallista veteraanipäivää vietet-tiin ensimmäisen kerran 27.4.1987 osana Suomen 70-vuotisjuhlavuot-ta.

-Päivämäärä määräytyy Lapin so-dan loppumisen mukaan. Suomen osuus toisessa maailmansodassa päättyi 27.4.1945, kun saksalaiset ajettiin pois Lapista.-Tänä vuonna pääjuhlaa vietettiin 25. kertaa Turussa teemalla ”Viesti kulkee – vetovastuu vaihtuu”.- Ensi vuonna kansallisen vete-raanipäivän pääjuhlaa vietetään Es-poossa.

Kansallisen veteraanipäivän pää-
juhla Turun Messukeskukses-

sa keräsi paikalle noin 3 200 vieras-
ta. Suurin osa paikalle saapuneista oli 
Turun ja Varsinais-Suomen alueelta, 
mutta vieraina oli myös edustajia Vi-
ron ja Ruotsin veteraaniyhdistyksistä.

Veteraanipäivän tunnus ”Vies-
ti kulkee –vetovastuu vaihtuu” pyr-
kii huomioimaan nuoria. Veteraanien 
keski-ikä on 88 vuotta. Tunnuksella 
halutaan muistuttaa nuoremman su-
kupolven merkitystä veteraaniperin-
teen vaalimisessa. Nuoria pääjuhlassa 
edusti Juhana Herttuan lukion oppilas 

Erityisosaamista sotilaslakiasioissa.

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

YLPEÄ 
ASUKKAISTAAN

www.poytya.fi

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

Kansallisen veteraanipäivän 
pääjuhla Turussa

Janne Valve, joka puheessaan 
pohti nuorten suhdetta veteraa-
neihin ja sota-aikaan.

Varsinaisen juhlapuheen pi-
ti sotaveteraani ja maanvilje-
lysneuvos Eeri Hyrkkö. Turun 
kaupungin terveiset toi kau-
punginjohtaja Aleksi Randell. 
Valtiovallan puolesta paikalla 
olivat ministeri Stefan Wallin 
ja tasavallan presidentti Tar-
ja Halonen. Puolustusvoimia 
edusti kenraali Ari Puheloi-
nen.



Laivaston Soittokuntaa 
johtava musiikkikomen-
tajakapteeni Timo Kotilai-
nen muistaa hymyssä suin 
alokasaikaansa Porin Pri-
kaatissa. Varusmiespalve-
lukseen astuessaan Koti-
laisella oli takana jo kolme 
vuotta opiskelua puolus-
tusvoimien soittajakoulus-
sa ja varusteissa sen mu-
kaiset merkit.

- Opinnot soittajakoulussa sisälsi-
vät Päällystöopiston ensimmäisen jak-
son erikoiskoulutusvaiheen, jonka jäl-
keen sai univormuunsa tietysti myös 
asianmukaisen suoritusmerkin. Mi-
nä käytin merkkiä alokasaikanani lo-
mapuvussani, mikä arvatenkin herätti 
ryhmänjohtajissa äänekästä vastarin-
taa, Kotilainen muistaa.

- Eihän sellaista merkkiä ollut edes 
kaikilla kantakersanteilla, hän naurah-
taa.

Kotilaisen mukaan kyseinen merk-
ki herätti epäselvyyttä vielä aliupsee-
rikoulussakin.

- AUK:n silloinen johtaja hankki 
pääesikunnasta kirjallisen vahvistuk-
sen, jonka mukaan minulla oli oikeus 
käyttää merkkiä lomapuvussani.

- Esimiehet taisivat yksissä tuu-
min ihmetellä alokaskummajaista, jo-
ka osasi sotilastavat mennen tullen 
ja joka kantoi erikoista merkkiä rin-
nassaan.Porin Prikaatin aikaisista esi-
miehistään Kotilainen muistaa aina-

Alokkaan merkki
herätti ihmetystä
Teksti: Asko Tanhuanpää

Kuvat: Asko Tanhuanpää ja Timo Kotilaisen kotialbumi
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kin Mauri Ikosen ja Seppo Toivasen 
samoin kuin Jaakko Paloposken. Iko-
seen hän sanoo törmänneensä sit-
temmin hyvinkin säännöllisesti nykyi-
sen virkatehtävänsä puitteissa.

Poika, rumpu ja 
upseerinlakki

Raumalla pappisperheeseen syn-
tynyt Timo Kotilainen paljastaa tul-
leensa sotilaselämän kanssa tutuik-
si jo varhaisina poikavuosinaan, kun 
hänen isänsä toimi Kuuskajaskarin lin-
nakkeen vt.sotilaspappina. Niiltä ajoil-
ta löytyy perhealbumista muistokin.

- Poseeraan valokuvassa rumpu rin-
nalla ja upseerinlakki päässä. Siinä on 
ihmeellisellä tavalla ennakoitu sotilas-
muusikon virkauraa.

- Isä oli isänmaallisena ihmisenä ja 
musiikin aktiiviharrastajana tietysti 
antamassa vauhtia ja kannustamassa 
poikaansa sotilasuralle, Kotilainen sel-
vittää.

Soitto-oppilaaksi puolustusvoimi-
en soittajakouluun Kotilainen lähti-
kin jo 16-vuotiaana. Siellä alkoivat 
ammattiopinnot, nyt instrumenttina 
käyrätorvi. Kouluvuosina käydyt viu-
lu-, piano ja lyömäsoitintunnit olivat 
antaneet hyvän tuntuman musiikino-
piskeluun. Kolmen vuoden tiivis opin-
tojakso uudella instrumentilla tuotti 
tulosta ja Kotilainen valmistui sotilas-
muusikoksi.

- Perheessämme musisoitiin paljon 
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ja meistä tuli velipojan kanssa molem-
mista musiikin ammattilaisia.

Timon veli Juha Kotilainen ansait-
see leipänsä oopperalaulajana. Barito-
niääninen Kotilainen laulaa tänä kesä-
nä muun muassa nimiroolia Ilmajoella 
esitettävässä Yrjö Jylhän Taipaleenjo-
ki-oopperassa.

Kun armeijan käyt, 
niin käy kunnolla

Mutta takaisin Timo Kotilaiseen. 
Mikä saikaan kolme vuotta Helsingis-
sä soitto-oppilaana viettäneen nuoru-
kaisen hakeutumaan varusmiespalve-
lukseen juuri Porin Prikaatiin?

- Minulle selvisi jo soittajakoulun 
viimeisenä keväänä, että saan käyrä-
torvensoittajan paikan Laivaston Soit-
tokunnasta. Vaihtoehtoja armeijaan 
lähtöä ajatellen oli paljon, mutta tu-
levat kollegat Turussa olivat vahvas-
ti sen kannalla, että Huovinrinteelle 
kannattaa ilman muuta tulla. Heidän 
mukaansa sotilaan paras peruskoulu-
tus annetaan nimenomaan Porin Pri-
kaatissa, muistaa Kotilainen.

- Kun armeija kerran on käytävä, 
niin käy se sitten kunnolla, he neuvoi-
vat, hän jatkaa.

Palvelusaikaa Huovinrinteellä Timo 
Kotilainen luonnehtii hyväksi ja kou-
lutusta tehokkaaksi, mutta raskaaksi. 
Kunto kuitenkin nousi entisestäänkin, 
minkä nuori mies pani hyvällä merkil-
le.

- Polkupyörämarssit keltaisina lois-
tavien rypsipeltojen halki satakunta-
laisessa kulttuurimaisemassa olivat 
ikimuistoisia, Kotilainen huokaa.

- Soittajapoika pääsi prikaatissa va-
rusmiesyhtyeen laulajaksikin. Kave-
rina samassa bändissä soitti muun 
muassa Finlandersista tuttu Arto Har-
telin. Minun laulajanurani jäi siihen, 
mutta Arska on sittemmin kunnostau-
tunut sillä saralla enemmänkin.

Porin Prikaatista Timo Kotilainen 
lähti alikersanttina heti AUK:n käy-
tyään. Palvelusaika jatkui tosin vielä 
Laivaston Soittokunnassa, missä hän 
toimi varusmiessoittajien ryhmänjoh-
tajana.
 Toimittuaan muutaman vuoden ajan 
käyrätorvensoittajana merihenkises-
sä orkesterissa innostui Kotilainen 
hakeutumaan urallaan eteenpäin. 
Virkaurakurssin ja kapellimestarikou-
lutuksen ohessa hän opiskeli myös 
Sibelius Akatemiassa. Laivaston Soit-
tokunnan päällikkö ja kapellimestari 
Kotilaisesta tuli vuonna 1993, Turkka 
Mettälän jälkeen. Puolustusvoimissa 
on kaikkiaan 12 ammattimuusikoi-
den miehittämää soittokuntaa, joista 
kymmenen toimii maavoimien, yksi 
laivaston ja yksi ilmavoimien lipun 
alla. Varusmieskoulutusta antava 
soittokunta löytyy Lahdesta.
- Meillä on vuosittain toistasataa 
esiintymistä, joten kyllä tämä työstä 
käy, musiikkikomentajakapteeni Timo 
Kotilainen vakuuttaa.

Tattoota 
varten
voimat 
yhdistetään

Timo Kotilainen palasi tuttuihin Po-
rin Prikaatin maisemiin kesäkuun 
puolivälissä. Laivaston Soittokunnan 
sai kuivalle maalle syksyllä järjestet-
tävä sotilasmusiikin suurtapahtuma 
Tattoo, johon Kotilaisen johtama or-
kesteri lähtee yhdessä Niinisalossa 
majaansa pitävän Satakunnan Sotilas-
soittokunnan kanssa.

- Tattoota varten yhdistetään kah-
den soittokunnan voimat, näin on toi-
mittu ennenkin ja järjestelmä hyväksi 
havaittu, Kotilainen sanoo.

Tattoo-tunnelmaan suomalaissoit-
tokunnat pääsivät tutustumaan jo ju-
hannusviikolla Virossa, missä järjes-
tettiin EstTattoo-tapahtuma. Suomen 
Tattoo kiertää syksyllä useammalla eri 
paikkakunnalla ohjelmistolla, jota Ti-
mo Kotilainen luonnehtii yksiselittei-
sesti hulppeaksi.

- Tattoo kokoaa suomalaisten so-
tilassoittokuntien parhaimmiston se-
kä tunnettuja suosikkisolisteja. Tänä 
vuonna mukana ovat ainakin Jaakko 
Ryhänen ja Antti Tuisku, Kotilainen 
mainostaa.

Turkuhallissa Tattoo järjestetään 
14.9.

TULEVA SOTILASMUUSIKKO. 
Nelivuotias Timo Paavali, up-
seerinlakki ja rumpu.



Porilaisen  päiväkirja

Porin Prikaatiin siirtyneet

Reservistä:
Insinöörikapteeni 
Jukka Välimaa .................... 1.4.2011
Vääpeli 
Juha Laakkonen ............... 11.4.2011
Luutnantti
Lassi Kuusisto .................. 16.5.2011
Vänrikki 
Petteri Tuomainen ............. 1.6.2011
Kersantti 
Simo Tikkanen ................... 4.7.2011
Kersantti 
Pasi Salmi .......................... 4.7.2011
Alikersantti 
Akseli Väyrynen ................. 4.7.2011
Vänrikki 
Matias Anttila .................. 11.7.2011
Vänrikki 
Frans Hirvikoski ............... 11.7.2011
Vänrikki 
Jesse Martelius ................. 11.7.2011
Kersantti 
Onni Kaskinen ................. 11.7.2011
Kersantti 
Teemu Tyyri ..................... 11.7.2011
Kersantti 
Joonas Kurronen .............. 11.7.2011
Kersantti 
Jani Virtanen .................... 11.7.2011

Kapteeni 
Timo Lehtimäki .................. 1.6.2011
Ylikersantti 
Jarmo Salo ......................... 1.6.2011
Luutnantti 
Erkki Kantonen .................. 1.7.2011
Kersantti 
Mikko Tulkki ...................... 1.7.2011
Kersantti 
Joel Pulkka ......................... 1.7.2011
Kersantti 
Tuomo Ruusunen .............. 1.7.2011
Vänrikki 
Juuso Koskinen .................. 1.7.2011
Vänrikki 
Joni Rajamäki ..................... 1.7.2011
Vänrikki 
Toni Stenström .................. 1.7.2011
Vänrikki 
Miika Santala ..................... 1.7.2011
Vänrikki 
Minna Kangas-Korhonen ... 1.7.2011
Vänrikki 
Ville Erkkilä ........................ 1.7.2011
Alikersantti 
Arttu Jokinen ..................... 1.7.2011
Kersantti 
Kalle Roitto ........................ 1.7.2011
Toimistosihteeri 
Jenni Hulmi ........................ 4.7.2011

Pääesikunnasta:
Eversti 
Juha Pyykönen .................. 1.6.2011
Everstiluutnantti 
Tommi Haapala ................. 1.7.2011

Panssariprikaatista
Yliluutnantti 
Jukka Markki ..................... 1.6.2011

Porin Prikaatista siirtyneet

Merivoimien Esikuntaan:
Ylikersantti 
Matti Kurkela ..................... 1.4.2011

Pääesikuntaan:
Eversti 
Eero Pyötsiä ....................... 1.6.2011

Puolustusvoimien Tiedustelukeskuk-
seen
Everstiluutnantti 
Kari Kaakinen .................... 1.7.2011

Reserviin:
Luutnantti 
Teppo Suominen ................ 1.4.2011
Kapteeni 
Petteri Vuorinen................. 1.5.2011
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Porilaisen  päiväkirja

Puolustusvoimain lippu-
juhlan päivän 4.6. ylen-
nykset ja palkitsemiset 
Säkylän varuskunnassa

Tasavallan presidentti on ylentänyt

Kapteeniksi:
Yliluutnantti Sebastian Kekki 
Yliluutnantti Ville Korhonen 
Yliluutnantti Jaakko Mussaari
Yliluutnantti Antti Seppä 
Yliluutnantti Antti Turunen 
Yliluutnantti Matti Uotila 

Yliluutnantiksi:
Luutnantti Sippo Juures
Luutnantti Ville-Matti Koski
Luutnantti Matti Kulmanen
Luutnantti Lauri Mukka
Luutnantti Antti Parviainen
Luutnantti Mikko Rikkonen
Luutnantti Antti Suikkari
Luutnantti Juho Talvitie
Luutnantti Seppo Tolppi
Luutnantti Jaakko Elo
Luutnantti Jaska Hyvönen
Luutnantti Marko Nurminen
Luutnantti Tommi Renfors

Luutnantiksi:
Vänrikki Olli-Matti Vuori 

Insinöörikapteeniksi:
Insinööriyliluutnantti Harri Harvonen 
Insinööriyliluutnantti Juha Mäkinen 

Insinööriyliluutnantiksi:
Insinööriluutnantti Joni Leinonen

Insinööriluutnantiksi:
Alikersantti Tommi Toppinen 

Porin Prikaatin komentaja on ylen-
tänyt reservissä seuraavat Porin Pri-
kaatin työntekijät:

Vääpeliksi:
Ylikersantti Teemu Hakamäki 
Ylikersantti Jani Tolonen 

Ylikersantiksi:
Kersantti Timo Kärri 
Kersantti Oskari Kössi 
Kersantti Joonas Lampi 
Kersantti Iiro Myllys 
Kersantti Jani Pihala 

Korpraaliksi:
Jääkäri Jani Kajaan 

Seuraaville Porin Prikaatissa aliup-
seereina palveleville henkilöille on 
annettu ylikersantin palvelusarvo:
Kersantti Matti Muntola 
Kersantti Ville Nevalainen 

Lisäksi tasavallan presidentti on 
ylentänyt reservissä
 
Yliluutnantiksi:
Luutnantti Päivi Kuusela 
Sotilaslääketieteen keskus, Säkylän 
varuskunnan terveysasema
Luutnantti Markku Hannus 
Puolustusvoimien Vaatetuskorjaamo, 
Säkylän tuotantolaitos

Palkitsemiset

Sotilasansiomitali
Luutnantti Matti Kronman 

Valkoisen Ruusun ansioristi
Yliluutnantti Mika Lehtimäki 

Suomen Valkoisen Ruusun 
1. luokan mitali 
Vääpeli Tero Rissanen 

Valtion virka-ansiomerkki 
Kapteeni evp Ilpo Myllykangas 

Puolustushallinnon Ruokahuollon 
Palvelukeskus, Säkylän muonitus-
keskus
Suomen Valkoisen Ruusun 
1. luokan mitali 
Kokki Tarja Holvisola 

Puolustushallinnon Rakennuslaitos, 
Säkylän paikallistoimisto
Suomen Leijonan ansioristi
Rakennusmestari 
Veli-Matti Ollonqvist 

Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan 
mitali kultaristein
Toimistonhoitaja Tuula Vehviläinen 

Puolustusvoimien Vaatetuskorjaa-
mo, Säkylän tuotantolaitos
Suomen Valkoisen Ruusun 1. luo-
kan mitali 
Varastonhoitaja Seppä Sirkka-Liisa 

Suomen Valkoisen Ruusun mitali 
Varastomies Keijo Huhtala 
Tekstiilihuoltaja Terttu Nurminen  

Kysy tarjousta Tapiolasta! 

Vakuutukset. Rahastot. Pankki. 
Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy. 
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Porin Prikaatin Viestikomppani-
assa opetusaliupseerina palve-
leva ylikersantti Matti Kron-

man palkittiin sotilasansiomitalilla 
neuvokkaasta ja ripeästä ensiavun an-
tamisesta varusmiehen henkeä uhan-
neessa vaaratilanteessa. 

Varusmiehet olivat siirtymässä suo-
jeluharjoituksessa suojanaamarin tii-
veyskoekohteelta kasarmilla olevalle 
puhdistuspaikalle, kun yksi varusmie-
histä tuupertui tajuttomana maahan.

- Olen jo palokuntanuorissa oppinut 
ensiaputaidot ja eri yhteyksissä har-
joitellut kymmeniä ja taas kymmeniä 
kertoja erilaisia ensiaputilanteita, jo-
ten tiesin heti mitä pitää tehdä. Ojen-
sin puhelimeni lähimmälle miehelle ja 
pyysin soittamaan hätäkeskukseen. 
Itse arvioin potilaan tilaa. Huomasin, 
ettei hän reagoi kipuun ja hengityskin 
lakkasi. Aloitin välittömästi elvytyk-

sen, Matti Kronman kertoo.
Porin Prikaatin ensivasteryhmä saa-

pui paikalle muutamassa minuutis-
sa ja sairauskohtauksen saaneelle va-
rusmiehelle annettiin lisähappea sekä 
sairasautossa olevilla laitteilla pystyt-
tiin toteamaan potilaan pulssitaso. 

- Tässä vaiheessa potilas alkoi jo 
räpytellä silmiään ja aika pian pai-
kalle saapui myös Medihelin lääkäri. 
Ensiavun jälkeen varusmies saatiin vir-
koamaan ja hänet toimitettiin ambu-
lanssilla Satakunnan keskussairaalaan. 
Kaikki on taas hyvin ja kyseinen va-

Ensiavun pitää lähteä 
selkäytimestä
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

rusmies on palveluksessa ja meni lää-
kintäaliupseerikouluun, Kronman ker-
too.

Hänen mukaansa tapaus opettaa, 
että niin ensiaputaitoja kuin muitakin 
sotilastaitoja pitää suoritta lukuisten 
toistojen kautta.

- Silloin kovassa tilanteessa osaa 
toimia oikein, kun kaikki lähtee kuin 
selkäytimestä.  On kansalaistaito-
jen kannalta hyvä, että varusmiehille 
koulutetaan myös kaikkein välttämät-
tömimmät ensiaputaidot ja kerrataan 
niitä harjoitusten yhteydessä. Kos-
kaan ei tiedä, milloin ensiaputaitoja 
tarvitaan.

Kronmanin mukaan varusmiehil-
le opetettavat lääkintätaidot kohdis-
tuvat enimmäkseen taistelutilantees-
sa syntyvien mekaanisten vammojen 
hoitoon ja lähinnä henkeä pelasta-
vaan ensiapuun. 

PALKITTU PELASTAJA. Yli-
kersantti Matti Kronmanin 
mielestä ensiaputaitoja ei 
harjoitella koskaan liikaa.

”
Koskaan ei tiedä, 
milloin ensiaputaitoja 
tarvitaan.
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Kronman kuuluu myös sotilaspalo-
kuntaan, jossa sammutustoiminnan li-
säksi harjoitellaan ensiaputaitoja.

- Porin Prikaatin sotilaspalokuntaan 
kuuluvalla ensivasteryhmällä on hy-
vä ja ajanmukainen kalusto sekä kou-
lutettu henkilöstö. Harjoituksissa liik-
kuvien kenttäsairaanhoitajien lisäksi 
ensivasteryhmä on hyvä ”henkiva-
kuutus” ja turva harjoitusta johtavil-
le kouluttajille, jotka kaikissa oloissa 
joutuvat vastaamaan varusmiesten 
palvelusturvallisuudesta. Aion itsekin 
käydä ensivasteryhmään tarvittavan 
koulutuksen heti, kun siihen tilaisuus 
tulee.

Kronman on vähän hämillään tapa-
uksen johdosta saamastaan sotilasan-
siomitalista.

- On se tietysti mukavaa, että huo-
mataan. Lähimmäisen auttaminen on 
ihan luonnollista, tapahtui tilanne sit-
ten siviilissä tai kasarmilla. Varusmie-
hen elvytystapahtumassa oli muitakin 
auttajia, sillä yliluutnantti Arto Raja-
la ja ylikersantti Sami Laine antoivat 
merkittävää taustatukea, Kronman ja-
kaa saamaansa tunnustusta.

KALUSTO KUNNOSSA.  Porin Prikaatin pelastusupseeri, yliluutnant-
ti Arto Rajala ja ylikersantti Matti Kronman esitelevät ensivasteryhmän 
sairasauton varustusta.  Kronmanin kasvoilla on taskussa kannettava el-
vytysmaski.

jätä kerääminen
meille.

Plockandet i 
rätta händer.

www.okperinta.fi
okperinta@okperinta.fi

Vaasa – Helsinki – Tampere – Turku – Tallinn
Vasa – Helsingfors – Tammerfors – Åbo – Tallinn



Puolustusvoimien Hengelliset 
päivät Säkylän varuskun-
nassa houkuttelivat valta-
kunnalliseen tapahtumaan 

120 osallistujaa eri puolilta Suomea. 
Mukana oli niin puolustusvoimien 
henkilökuntaa ja varusmiehiä kuin 
osallistujia sidosryhmistäkin, kuten 
sotilaskotisisarista ja veteraanijärjes-
töistä.

Tapahtumassa on perinteisesti näh-
ty kunkin järjestävän tahon paikallista 
väriä tavalla tai toisella. Säkylässä pai-
kallisuus näkyi metsän, järven ja krii-
sinhallinnan muodoissa. Järveä edus-
ti Pyhäjärven ”meripelastus”, johon 
osallistujat pääsivät tutustumaan nuo-
riso-ohjaaja Kimmo Koivoston joh-

dolla. Metsään liittyi kiinteästi maas-
tomessu kasarmien takamaastossa. 
Perinteinen tilaisuus sai poikkeavan 
vivahteen, kun koko messu vietiin lä-
pi puiden siimeksessä. Kriisinhallin-
taan johdatteli Kosovossakin pasto-
rina palvelleen Camilla Kempaksen 
luento ”Yhdessä eteenpäin kriisinhal-
lintaoperaatiossa”.

Yhdessä eteenpäin
-Päivien yleinen teema oli ”Yhdes-

sä eteenpäin”. Sitä käsitteli puheet 
ja muut. Aiempiin vuosiin verrattuna 
ohjelma oli hieman erilainen, Säkylän 
näköinen. Kriisinhallintaa ei ole aikai-
sempina vuosina käsitelty tällä tavalla, 

Hengellisiä päiviä vietettiin 
säkyläläisissä tunnelmissa
Teksti ja kuvat: Taru Rantanen

sotilaspastori Risto Katila kertoo.
Kriisinhallinta näkyi paitsi Kem-

paksen luennolla, myös sotilaspasto-
ri Jukka Seppäsen raamattutunnilla. 
Seppänen johdatteli kriisien hoitoon 
ja jälkihoitoon sotilaan toimintakyyvn 
säilyttämiseksi Raamatun sisällön 
myötä.

Tapahtumaan osallistujat pääsivät 
nauttimaan kirkkoillassa Säkylän seu-
rakuntakeskuksessa Puhallinorkes-
tereiden SM-kisoissa toiseksi tulleen 
nuorisopuhallinorkesteri Tuulimyllyn 
Puhaltajien taidonnäytteistä kapelli-
mestarinaan Timo Hiljanen. Perintei-
sesti kirkkoillan päätteeksi laskettiin 
seppele Sankarivainajien muistomer-
kille.

PYHÄJÄRVEN PELASTAJAT. 
Paikallista väriä tapahtumaan toi 
Pyhäjärven ”meripelastuksen” 
esittely.
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SUOMEN PELASTAJAT. 
Kirkkoillan päätteeksi l
askettiin seppele Sankari-
vainajien muistomerkille.

SOTILAS JA SIVIILI. Duo 
Toivonen & Pruuki esiin-
tyivät Hengellisten päivi-
en avajaisissa.

SÄKYLÄN YLPEYS. Kirkkoillassa 
Säkylän seurakuntakeskuksessa 
esiintyi nuorisopuhallinorkesteri 
Tuulimyllyn Puhaltajat.
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LÄNSI 111 –harjoitus 
Niinisalossa 6. – 10.6.

Porin Prikaatin johtama alueellinen taisteluharjoitus LÄNSI 111 keräsi 
Niinisaloon lähes 2 300 sotilasta ja noin 500 ajoneuvoa. Lähes 30-astei-
nen helle koetteli joukkojen kestävyyttä, mutta riittävällä nesteytyksellä 
ja sopivalla tauottelulla harjoitus saatiin vietyä läpi suunnitellulla tavalla. 
Puoli vuotta aiemmin, viime joulukuussa järjestetyssä vastaavassa harjoi-
tuksessa pinnisteltiin liki 30 asteen pakkasessa.

Kiireisen ohjelman lomassa tarjoutui mahdollisuus hiljentyä kenttäehtool-
lisella, jonka johti kenttärovasti Jukka Lehto (kuvassa vasemmalla). Porin 
Prikaatin lisäksi heinäkuussa kotiutuneiden varusmiesten ”loppusotaan” 
osallistui joukkoja Tykistöprikaatista, Panssariprikaatista ja Pioneeriryk-
mentistä.

Tapahtumia
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KUSKEILLA KYSYNTÄÄ. Porin 
Prikaati järjesti varusmiespal-
veluksen aikana kuljettajan 
ammattipätevyyden saanei-
den varusmiesten ja alueen 
kuljetusyrittäjien tapaamisen 
kotiuttamisen kynnyksellä 
heinäkuun alussa. Euralaisen 
kuljetusliike Koskinen-yhtiöi-
den konttoripäällikkö Min-
na Ruponen vaihtoi ajatuksia 
”Porilaisten” rekkakuskien 
kanssa.

PASIN KYYDISSÄ. Toukokuus-
sa järjestetty vierailupäivä toi 
varuskuntaan runsaat 160  lä-
hialeen koululaista. Monipuo-
liseen ohjelmaan sisältyi mm. 
Pasi-ajelu.

HERRAT HEITINMIEHET. 
RAuK kurssi II/1981:n kranaa-
tinheitinjoukkueen varusmie-
het ja kouluttajat vierailivat 
varuskunnassa 30-vuotismuis-
telojen merkeissä. Nuorem-
mille tiedoksi, että lyhenne 
RAuK tarkoittaa Reservialiup-
seerikoulua, nykyisen AuK:n 
edeltäjää.

LÄNSI 111 –harjoitus 
Niinisalossa 6. – 10.6.
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Kevät on mennyt ja kesä on tul-
lut! Tätä kirjoitettaessa ele-
tään jo juhannusviikkoa. Sisar-

ten osalta mennyt on sisältänyt juhlaa 
sekä omassa piirissä että laajemmal-
la. Omat juhlat olivat tietenkin Sot-
kun avajaiset ja laajemmat juhlat liiton 
90-vuotisjuhlat Helsingissä. Juhlien li-
säksi kevääseen on kuulunut tietenkin 
arkista aherrusta.

Remontin valmistuttua moni van-
ha rutiini on vuorossa työskennellessä 
muuttunut joko hiukan tai kokonaan 
erilaiseksi. Tämä on aiheuttanut var-
masti hämmästystä ja kummastusta. 
Jos toimintaympäristö muuttuu paljon 
entisestä, ei kaikilta osin voida toimia 
kuten ennen. Täytyy muistaa, etteivät 
kaikki uudistukset ja muutokset ole 
kiveen kirjoitettuja. Vasta pidemmän 
ajan kuluttua nähdään, mikä on pa-
ras toimintamalli. Ajan kuluessa löy-
detään ne parhaat rutiinit ja toimin-
not. Havaintoja ja huomioita otetaan 
mielellään vastaan!

Koulutusta, konsertti ja 
kokouksia

Sisarille järjestettiin maaliskuussa 
koulutusta uusitun sotilaskodin tilois-
ta ja toiminnasta. Kaikkiaan 64 sisarta 
osallistui koulutukseen. Yhdistyksen 
kevätkokous pidettiin 24.3. ja siellä oli 
20 osallistujaa. Huhtikuun alkupuolel-
la järjestetty Satakunnan Sotilassoit-
tokunnan konsertti sai kuulijoita noin 
100. Sotilaskotiliiton kevätkokous pi-
dettiin 28.5. Kouvolassa. Yhdistys-

VIHERHIUKKASET 
2/2011  www.sotku.fi

Laatinut: Seija Heiska

tämme edustivat Päivi Seppä, Tarja 
Pihlavirta ja Tuija Ryömä sekä seu-
raajajäsenenä Marita Torkkeli.

Kuntoilua ja jälkilöylyt
Keväisinä sisartapahtumina ovat ol-

leet 21.5. ”Flikkaitte vitone” ja tietys-
ti perinteinen sisarten saunailta. Eh-
kä kuntoilutapahtumaakin voidaan jo 
kutsua perinteiseksi, sillä viime vuon-
nahan vihreä joukko porhalsi valloit-
tamassa Turkua ja nyt oli sitten vuo-
rossa Rauma. Sää oli ollut kuntoilulle 
suosiollinen ja hauskaa oli ollut! Eh-
kä ensi keväänä valloitetaan kuntoil-
len taas joku kaupunki. Jälkilöylyt oli-
vat Köyliön metsästysseuran saunalla 
7.6. Paikalle oli saapunut iso joukko 
nauttimaan saunan lämmöstä, Ilmijär-
ven viileydestä, iltapalasta ja hyvästä 
seurasta. Kesäilta oli silloin mitä läm-
pimin ja suorastaan houkutti talvitur-
kin heittoon.

Merikarvialle!
Yhdistyksen kesäretki järjestetään 

tänä vuonna Merikarvialle. Pääsem-
me kalastajavenekyydillä ihailemaan 
Ouran saaristoa. Meriretken jälkeen 
olemmekin nälkäisiä ja valmiita naut-
timaan lounasta Hirvikosken matkai-
lutilalla. Tarkemmat tiedot retkestä 
löytyvät Sisartiedotteesta. Muistakaa-
han ilmoittautua 15.7. mennessä joko 
Sotilaskotiin tai Seija Heiskalle.

Toivotan kaikille lukijoille aurinkoa, 
lämpöä ja sadettakin sopivasti! Nauti-
taan kesästä, nyt kun se on täällä.
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huolellinen valmistautuminen 

takaa hyvän lopputuloksen.

Vaivattomia ekotekoja

www.biolan.fi



KIINNOSTAVA JUHLA. Vihreät sisa-
ret silmät ja korvat tarkkoina! Kau-
an odotetusta juhlasta haluaa painaa 
mieleensä kaiken.

Juhlatunnelmia 
Säkylästä
Teksti: Seija Heiska   Kuvat: Suoma Tirkkonen ja Samuli Vahteristo

Säkylän sotilaskotisisar-
ten pitkäaikainen haave 
sotilaskodin remontista 
muuttui haaveesta todek-
si. Remontin valmistut-
tua sotilaskodissa vietet-
tiin virallista avajaisjuhlaa 
lauantaina 19.3. Kutsuvie-
raiden lisäksi paikalle oli 
saapunut yhteistyökump-
paneita sekä tietenkin vih-
reitä sisaria niin omasta 
yhdistyksestä kuin kauem-
paakin. 

JUHLAN AIKA. Vieraat ovat asettautuneet paikoil-
leen juhlapukuun koristautuneessa miehistösalissa. 
Vielä hetki ja juhla voi alkaa. Kahvipöytä saa toistai-
seksi odottaa.
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KAPELLIMESTARI, JUONTAJA JA 
LAULAJA. Vuoden puhallinorkeste-
riksi valittu Tuulimyllyn Puhaltajat 
esiintyi juhlassa useampaan kertaan 
kapellimestarinsa yliluutnantti Timo 
Hiljasen johdolla.  Hiljanen toimi myös 
juhlan juontajana sekä lauloi Ville Pe-
ren säestyksellä.

PORILAISTEN MARSSI. Porin Pri-
kaatin tervehdyksen ja lahjan juhlaan 
toi prikaatin komentaja, eversti Eero 
Pyötsiä. Lahjaa vastaanottamassa yh-
distyksen puheenjohtaja Marjaana Vi-
hottula. 

BETONIBRUTALISMIN ILMENTYMÄ. 
Juhlapuheen sijaan vieraat saivat 
kuulla emeritusprofessori, arkkitehti 
Osmo Lapon juhlapakinan. Lappo on 
aikoinaan suunnitellut mm. Säkylän 
Sotilaskodin, joka edustaa tyylisuun-
naltaan betonibrutalismia. Vieraat 
saivat oppia, ettei sitä pidä sekoittaa 
käsitteeseen betonilähiö. Osmo Lap-
po hauskutti myös kertomalla, että 
hänen ammatillinen ensirakkautensa 
on aikoinaan ollut, mikäpä muukaan 
kuin sotilaskoti! 

KUNNIAVIERAS. Alikersantti Timo 
Hirvonen sai nauttia kunniavieraan 
roolista ja yltäkyläisestä tarjoilusta so-
tilaskotisisarten kutsumana. Illan ai-
kana kuulumisia vaihtoi mm. Marita 
Torkkeli. 
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Juhlahumussa Helsing issä – 
Sotilaskotiliitto 90 vuotta
Teksti: Seija Heiska
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Juhlahumussa Helsing issä – 
Sotilaskotiliitto 90 vuotta
Teksti: Seija Heiska

S
isarten kevät on ol-
lut yhtä juhlaa! Tus-
kin oli omista avajais-
juhlista selvitty, kun oli 
käsillä Sotilaskotiliiton 
90-vuotisjuhlat Helsin-
gin Messukeskuksessa. 

Aurinkoisena lauantaiaamuna 16.4. 
lähdimme kohti Helsinkiä. Kun Huit-
tisista saatiin viimeiset matkalaiset 
autoon, saimme todeta pääluvuksi 
kokonaista 16. Eipä ollut autossa tun-
gosta. Matka-aikataulu oli sen ver-
ran väljä, että meillä oli varaa pitkään 
kahvitaukoon. Herätimme vihreissä 
puvuissamme myös huomiota muis-
sa taukopaikalla olijoissa. He selkeäs-
ti tuntuivat ihmettelevän, mikä on tuo 
vihreä naisjoukko kiiltävine ja kilisevi-
ne mitaleineen ja ansiomerkkeineen?

Lahjaksi sukkia
Helsingissä olimme perillä hyvissä 

ajoin. Päivänsankarille meillä oli vie-
misinä 90 paria villasukkia. Yhdis-
tyksemme antoi konkreettisen lah-
jan jäseniltä liitolle ja heidän kauttaan 
edelleen annettavaksi varusmiehille. 

Varsinainen juhla alkoi tasan klo 
12. Vihreille sisarille varattu sali vai-
kutti olevan ääriään myöten täynnä 
- jossain ennakkotiedotteessa sanot-
tiin juhlaan ilmoittautuneen lähes tu-
hat osallistujaa! Mikä valtava määrä 
naisenergiaa, elämänkokemusta, so-
siaalista pääomaa ja vapaaehtoistyön 
tunteja! Juhlan musiikillisesta osuu-
desta vastasi Kaartin soittokunta solis-
tinaan Anton Häggblom. Avaussanat 
lausui puheenjohtaja Satu Mustalah-
ti, ja Sotilaskotiliiton kunniajäsen Kai-
ja Vesala kävi pääkohdittain läpi liiton 
vaiheita perustamisesta aina nykypäi-
vään asti. Monia vaiheita on pitkällä 
matkalla ollut. Erityisesti jäi mieleen 
pohdinta siitä, säästyikö Sotilaskoti-
liitto sotien jälkeen lakkautusmäärä-
ykseltä sen takia, että se oli tiiviissä 
yhteistyössä puolustusvoimien ja ra-
javartiolaitoksen kanssa ja siten ikään 
kuin piilossa niiden suojassa. 

Juhlapuhujana toimi Helsingin piis-
pa Irja Askola. Puhe oli juhlan pa-
rasta antia. Puheessaan piispa totesi 
mm. ”Teidän ja teidän liittonne käsien 
kautta on kulkenut myös suomalais-
ten sukupolvien koko kirjo ja teidän 
liittonne silmien alla on nähty se, mi-
kä suomalaisen nuoren mieltä painaa 
tai mikä häntä elämässä innostaa.” 
Piispa myös muistutti, että sotilaskoti-
työn keskeinen sana on koti, joka ker-

too jotain työn ydinkutsumuksesta.
- Varuskuntaan rakennettu ja tei-

dän emännöimänne koti kantaa mu-
kanaan syväviestejä silloinkin, kun se 
ulkoisesti näyttää vain reikämunkin ja 
kahvimukin tarjoamiselta.

Puheen jälkeen saimme taas kuul-
la musiikkia, jonka jälkeen olivat vuo-
rossa tervehdykset. Ensimmäisenä 
tasavallan presidentin viesti sotilas-
kotisisarille, sitten Puolustusvoimien, 
Rajavartiolaitoksen ja Varusmiestoi-
mikunnan tervehdykset.

Räppiä ja serenadi
Juhlassa oli myös yksi musiikillinen 

ensiesitys, kun Sotilaskotiliiton räp-
kilpailun voittaja julkistettiin. Voitta-
jakappaleen nimi oli ”TJ-Komppania” 
ja sen tekijä ja esittäjä oli ”Comeet-
ta”. Saimme hiukan erilaista väriä ja 
tunnelmaa juhlaan! Räpin jälkeen oh-
jemassa luki: ”Musiikkitervehdys so-
tilaskotisisarille”. Kaartin soittokunta 
puhalteli ilmoille kaikille tutun laulun 
”Niin minä neitonen sinulle laulan”, 
nousi sitten seisomaan ja vielä lauloi 
saman! Hieno huomionosoitus, var-
masti monella vilisti selkäpiissä kyl-
mät väreet. Vielä oli vuorossa Sotilas-
kotiliiton kunniamarssi ”Sotilaspoika” 
ja sen jälkeen siirryttiin juhlalounaalle.

Lounas tiesi hiukan tungosta ja jo-
notusta, mutta lopulta kaikki olivat 
saaneet eteensä ruokalautasen se-
kä jälkiruokakahvit ja marjakakkua. 
Ohjelman mukaan lounas päättyi-
si puheenjohtaja Satu Mustalahden 
päätössanoihin. Käytännössä päätös-
sanoja taisi kuitenkin olla kuulemas-
sa vain kourallinen yleisöä, sillä suu-
ri osa poistui heti ruokailtuaan. Mekin 
huristelimme silloin jo moottoritiel-
lä kotia kohti, vatsat täynnä, kevät-
auringon paistetta ja lämpöä ihaillen, 
juhlan vaiheita kommentoiden. Juhlat 
on hetkeksi juhlittu, arki odottaa!

”
Varuskuntaan rakennettu 
ja teidän emännöimänne 
koti kantaa mukanaan 
syväviestejä silloinkin, kun 
se ulkoisesti näyttää vain 
reikämunkin ja kahvi-
mukin tarjoamiselta.
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         Kuvio 1. Sotilaskodin muutosprosessi 

Huovinrinteellä sotilaskodin pe-
ruskorjaushanke on nyt piha-
töitä myöden valmis.  Perus-

korjauksessa uusittiin kiinteistön koko 
talotekniikka sekä tuotanto-, varas-
to-, astianpesu-, myynti- ja sosiaa-
litilat kokonaisuudessaan. Samassa 
yhteydessä tuotantotilojen kaikki ko-
neet ja laitteet uusittiin, minkä vuok-
si myös tuotantojärjestelmä muuttui. 
Tavoitteeksi määriteltiin, että tuoreita 
leivonnaisia on aina tarjolla viikonpäi-
västä ja kellonajasta riippumatta.

Muutos on luonut sotilaskodin toi-
mintaan epävakautta uusien toimin-
tatapojen sekä koneiden ja laitteiden 
omaksumisen myötä. Kaikkea ei vielä 
hallita ja kehittyminen on käynnissä.  
Organisaation toiminnan muutos uu-
teen toimintatapaan edellyttää koko 
henkilöstön sitoutumista muutokseen 
ja sen edellyttämään oppimisproses-
siin. Ei riitä, että yhden tai useam-
man työntekijän oppimisprosessi veisi 
muutosta läpi, vaan koko henkilökun-

Sotilaskodin remontti valmistui 
– kehitystyö jatkuu

Sotilaskodin 
muutosprosessi



 

    Kuvio 2. Ekspansiivinen kehityssykli 
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Ekspansiivinen 
kehityssykli

nan on sisäistettävä uudet toimintata-
vat ja ajatusmallit ja hyväksyttävä ne 
vanhojen toimintamallien tilalle. Soti-
laskodille on tärkeää luoda yhteisöön-
sä oppimista edistävää ilmapiiriä ja 
avointa kommunikointia.

Turun ammattikorkeakoulussa, pal-
veluliiketoiminnan koulutusohjelmas-
sa, ylemmän AMK:n opinnäytetyönä 
valmistui kehittämissuunnitelma, jon-
ka tarkoituksena on luoda sotilasko-
din palvelutoiminnalle jatkuvan ke-
hittämisen järjestelmä, eräänlainen 
laatujärjestelmä. Kehittämistyö koos-
tuu rakentamis- ja väistöhankkeiden 
kuvauksista sekä kehittävän työntut-
kimuksen mukaan luodusta uudesta 
toimintajärjestelmästä ja ekspansiivi-
sen kehityssyklin hyödyntämismallis-
ta sotilaskotiin.

Kehittävä työntutkimus perustuu 
osallistavaan lähestymistapaan, jossa 
työntekijät itse analysoivat ja muutta-
vat omaa työtään. Menetelmässä toi-
minnan osatekijöiden väliset ristirii-
dat nähdään toiminnan kehittämisen 

Merja Lankinen                                                                                                                               
Restonomi YAMK    

liikkeellepanevana ja sitä eteenpäin 
vievänä voimana, jolloin toiminnan 
tavoitteena on ekspansiivinen kehit-
täminen. 

Toimintajärjestelmä on kehittävän 
työntutkimuksen analyysiyksikkö, jo-
ka on työpsykologiassa käytetyn sa-
nan teko, laajempi ja lupaavampi työn 
analysoinnin ja kehittämisen perusyk-
sikkö. Toimintajärjestelmä määrittää 
yksilön tekojen ja yhteisöllisen toimin-
nan suhdetta ja se tarjoaa työvälineen 
toiminnan sisäisten vaikutusrakentei-
den analysointiin.      

Ekspansiivinen oppiminen on teo-
reettinen yleistys toiminnan kehitty-
misestä, jossa työntekijät itse ratkai-
sevat nykyisen toiminnan ongelmia 
tulkitsemalla työn kohdetta, tavoittei-
ta ja tuotosta.

Kaksi mittavaa muuttamista ja toi-
minta väistöolosuhteissa ovat vaati-
neet niin palkatulta henkilöstöltä, si-
sarilta kuin asiakkailtakin kestävyyttä 
ja pitkämielisyyttä. Kaikki ei aina on-
nistu suunnitelmien mukaan, joustoa 
ja mielikuvitusta on vaadittu ja vaadi-
taan vielä edelleen, kunnes toiminta 
saadaan vakaaksi. Sotilaskodin muu-
tosprosessi (kuvio 1) kuvaa sotilasko-
din koko muutosprosessia aina pe-
ruskorjaushankkeen suunnittelusta ja 
rakentamisesta poikkeusoloihin sekä 
uuden toimintaympäristön ja toimin-
nan kehittämiseen, tavoitteena toi-
minnan laadullinen uudistuminen. 

Ekspansiivinen kehityssykli (kuvio 
2) kuvaa toiminnan nykyisen vaiheen 

ja seuraavan ennakoitavissa olevan 
kehittymisen vaiheen. Vihreät loke-
rot kuvaavat kehityssyklin ensimmäis-
tä kierrosta, tilojen kehittämistä käyt-
täjän näkökulmasta. Ruskeat lokerot 
kuvaavat kehityssyklin toista kierros-
ta, jossa lähdemme kehittämään toi-
mintaamme ja palvelujamme. Kehit-
tyminen on jatkuvaa ja joiltain osin 
jopa ennalta arvaamatonta, mielen 
pitää olla aina avoinna uusille asioille.

”
Kehittävä työntutki-
mus perustuu osallis-
tavaan lähestymista-
paan, jossa työntekijät 
itse analysoivat ja 
muuttavat omaa työ-
tään. 



”Tunteet ja ihanteet 
toimivat Porilaisuuden 
taustavoimina”
Teksti ja kuva: Kari Nummila

Lounais-Suomen aluehallintovi-
raston ylijohtaja Rauno Saari, 
itsekin Porilainen, analysoi mie-

lenkiintoisesti tunteiden ja ihanteiden 
vaikutuksia ”Porilaisuuden” tausta-
voimina puhuessaan killan vuosijuh-
lassa. Saaren mukaan tunteet ovat ih-
misolemuksen syvimpiä ja vahvimpia 
puolia eli ne ovat muuta kuin tieto tai 
tahto. On tunteita siitä, mikä on oi-
keudenmukaista ja kohtuullista. Kilta-
työn vahvaksi kivijalaksi osoittautuu 
se tunne, joka kertoo kuulumisesta 
johonkin joukkoon. 

Hän kertoi vakuuttavan esimerkin 
omasta elämästään tuosta johonkin 
kuulumisen tunteen vahvoista vaiku-
tuksista. 

- Kun siirryin 1980-luvun lopul-
la uusiin tehtäviin lääninhallituksen 
osastopäällikön tehtävistä, Säkylän ja 
Köyliön kunnanjohtaja toivat minulle 
akvarellin ”Säkylänharju”. Se kuva-
si Porsaanharjua ja palovartiotornia. 
Sanoin liikuttuneena, että ette arvaa, 
montako kertaa olen juossut rinnettä 
ylös ja kiertänyt tornin. 

- Uskon, että moni tuntee näitä 

tunteita näillä main liikkuessaan. Mie-
leen tulevat tunteet, joita voi verrata 
laulun sanoihin ”on ihmeen hyvä tul-
la kotiin taas”. 

Puhuja viittasi siihen, että v. 1635 
Porin Rykmentin suuruus oli 1 292 
miestä, joista 600 oli viety Saksan rin-
tamalle. Hän luetteli nimeltä joukon 
niitä taistelupaikkoja, joissa rykmentti 
oli taistellut Ruotsin vallan aikana to-
deten lyhennetynkin listan olevan vai-
kuttava ja tunteita herättävä. 

Saari kertoi olleensa mukana Rai-
sion reserviupseerien mukana ”Pori-
laisten” 30-vuotisen sodan jalanjäljil-
lä Puolassa ja Saksassa. 

- Siinä oli lehmälaumoilla ihmette-
lemistä, kun resusimme maastossa 
GPS-mittareinemme. Retken taustalla 
vaikutti vahva tunne siitä, että täällä 
esi-isät olivat joskus silloin kauan sit-
ten. 

Saari puuttui puheessaan myös 
Suomen tämän ajan varautumisen ja 
kokonaisturvallisuuden tilaan. Hän 
katsoi kansalaisjärjestöillä olevan tär-
keä rooli yhteisöllisyyden, kansalais-
kasvatuksen ja yksilöiden vaikutus-

mahdollisuuksien kehittämisessä. 
- On syytä pitää mielessä järjestöjen 

tuottamat, yhteiskunnalliset suorat ja 
epäsuorat hyödyt. Ne täydentävät vi-
ranomaistoimintaa hyvin tarkoituk-
senmukaisesti, Saari sanoi. 

Uusiin tehtäviin siirtyvä Porin Pri-
kaatin komentaja, eversti Eero Pyöt-
siä kiitti kiltaa sen arvokkaasta työstä. 
Hän arvioi, että killan vetämät varus-
miesinfot ovat varmaankin osaltaan 
vaikuttaneet siihen, että yhä harvem-
pi asevelvollinen keskeyttää palveluk-
sensa.

 Juhlassa palkittiin Simo Palokan-
gas Hugo Österman -mitalilla, Ee-
ro Pyötsiä killan pienoislipulla, Rauno 
Saari killan standaarilla sekä Olli-Pek-
ka Koivisto ja Pertti Vesanto killan 
ansioristillä. Eino Järvinen ja Mauri 
Pentinniemi ovat saaneet puolustus-
ministerin myöntämän MPKL:n kilta-
ansiomitalin ja Kalevi Suvila MPKL:n 
hopeisen ansioristin.  Eversti Pyötsiä 
luovutti Porilaisristin Timo Mäelle. 

Juhlassa esiintyi Satakunnan Soti-
lassoittokunta.
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”Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta järjestää 
Turun Tuomaanpuistossa keskiviikkona, 3.8.2011 kel-
lo 18 alkaen konsertin, jossa Laivaston Soittokun-
nan vasket soittavat. Yleisöllä vapaa pääsy. Paikalla 
Heikkilän sotilaskotiauto ja Pasi ps-ajoneuvo miehis-
töineen Huovinrinteeltä. Konsertin jälkeen mahdol-
lisuus tutustua Educarium-rakennuksen aulassa ole-
vaan Turun kasarmin pienoismalliin.Tervetuloa.” 

Killan konsertti 
Tuomaanpuistossa

KILLALLE KUNNIAA. Kiltaveli Raimo 
Salo vastaanotti Vuoden killan palkin-
tolautasen ja kunniakirjan Riihimäellä 
järjestetyssä tilaisuudessa.
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tuuskunnan puheenjohtajuudesta 
luopunut vuorineuvos Simo Palokan-
gas selvitti. 

Palokangas on korostanut killan toi-
mintastrategiassa sitä, että pääkilta 
johtaa, mutta käytännön toiminnan 
painopisteen tulee olla ulkona ken-
tällä eli alueosastoissa. Tällä tiellä on 
saavutettu hyviä tuloksia. 

Valtuuskunnan uudeksi puheen-
johtajaksi valittiin loimaalaissyntyinen 
kauppaneuvos ja majuri (res) Arto Ar-
vonen, joka kuului pitkään killan hal-

litukseen. Hän kuuluu myös 
liiton liittovaltuustoon. 

Valtuuskunnasta jäivät 
pois Palokankaan lisäksi 
eroa pyytänyt Erkki Lepis-
tö sekä edesmennyt Vilho 
Tervasmäki. Uusiksi jäsenik-
si tulivat Arvonen ja eversti 
Eero Pyötsiä. 

Killan hallituksen puhee-
johtajaksi valittiin uudelleen 
varatuomari Timo Mäki. 
Hallituksen erovuoroiset jä-
senet jäsenet Kari Nummila, 
Eero Nurminen, Raimo Salo 

(varsinaiset jäsenet) sekä Ismo Laak-
sonen (varajäsen) valittiin uudelleen. 
Eroa pyytänen Kauko Anttilan tilal-
le nimettiin Markku Nummijoki var-
sinaiseksi jäseneksi ja uudeksi varajä-
seneksi Jyrki Simula. 

Killan valtuuskunnan varapuheen-
johtajaksi valittiin eversti Juha Pyy-
könen. Killan hallitus on valinnut va-
rapuheenjohtajakseen edelleen Eero 
Nurmisen. 

Killan lipunkantajaksi Kauko Antti-
lan tilalle tuli Markku Nummijoki. 

Killan toiminnantarkastajiksi tulivat 
pankinjohtaja Jukka Kianen ja uute-
na maanviljelysneuvos Pekka Rinne 
Salosta. 

Kiltalainen Matti Niemi kiinnitti 
huomiota kunniamerkkiasiaan ja esit-
ti, että jatkossa vuosikokouskutsuun 
tulee maininta kunniamerkeistä.

Ei vuoden killaksi voida vali-
ta, jos valittu ei ole osoittau-
tunut sen arvoiseksi, Porin 
Rykmentin-Porin Prikaatin 

killan puheenjohtaja Timo Mäki heh-
kutti ja filosofoi iloisin mielin - eikä 
suinkaan aiheetta - killan vuosikoko-
uksessa. 

Mäki pyysi ottamaan huomioon 
myös sen, että Maanpuolustuskiltojen 
liittoon (MPKL) kuuluu kaikkiaan pe-
räti 87 kiltaa, mikä tietysti nostaa saa-
vutuksen arvoa. Kokousväen ilmeiden 
mukaan se oli puheenjohta-
jan kanssa samaa mieltä täl-
laisesta terveen itsetunnon 
kyllästämästä ”kissanhännän 
nostosta”. 

Vuoden kilta 2011 -nimi-
tyksen mukaan kiltamme on 
paitsi toteuttanut liiton ni-
meämiä vuoden painopis-
tealueita pitänyt yllä oman 
joukko-osaston perinteitä ja 
aselajihenkeä, panostanut 
menetyksekkäästi jäsenhan-
kintaan, MPK:n kurssitoimin-
taan, esitellyt kiltaa aktiivi-
sesti messuilla ja yleisötapahtumissa. 
Ylisummaan liitto toteaa kiltamme 
toiminnan olevan laaja-alaista ja sen 
tarjoavan jokaiselle jotakin. 

- Ilolla voimme pannan merkille 
senkin, että prikaatin ja killan yhtei-
nen lehti, Porilainen, sai kunniamai-
ninnan joukko-osastolehtien joukos-
sa. Voinee sanoa niinkin, että eihän 
Porilainen voi nyt sentään ihan joka 
vuosi voittaa lehtikilpailua. 

Erityisen merkittävä ja mieliinpainu-
va tapahtuma oli viime vuonna Salon 
alueosaston 50-vuotisjuhla, jossa mo-
nin tavoin perehdyttiin prikaatin pe-
rinteisiin. 

Erityisen juhlava tilaisuus oli päivän 
aluksi sisällä Halikon kirkossa, kun 
Hornien suvun jäsenen, eversti Arvid 
Hornin, Porin Rykmentin ensimmäi-
sen komentajan hautapaadelle lasket-
tin prikaatin ja killan seppel. Hornien 
hautakappeli on osa kirkon sisätilaa. 
Hautakammiot jäivät lattian alle kir-
kon erään laajennuksen yhteydessä. 

Juhlaväki siirtyi sieltä Hornin synty-
mäkotiin Vuorentaan kartanoon, jos-
sa paljastettiin muistolaatta juhlalli-

suuksin. Varsinainen juhla pidettiin 
Wiurilan kartanon juhlasalissa. 

Jatkossa Salossa saatetaankin vuo-
sittain kokoontua prikaatin juurille 
jonkin aiheen pariin. Salossa prikaatin 
historian havina onkin helposti kuul-
tavissa! 

Loimaalaiset kunnostautuivat mm. 
Okra-näyttelyssä informaatiotyössä 
ja jäsenhankinnassa. 

Killan rahastonhoitaja Eino Järvinen 
on tehnyt valtavan suuren työn, jolla 
jäsenrekisterimme on siirretty MPKL:n 

tarjoamaan Sebacon-jäsenrekisterioh-
jelmaan. Se antaa valtavasti erilais-
ta tietoa ja sen avulla voidaan lähet-
tää esimerkiksi jäsenmaksatukset joko 
tavallisena ”maakirjeenä”, sähköpos-
tina tai eKirjeenä. Tämä tehostaa jä-
senhuoltoa ja -seurantaa. Sebaconista 
on helppo tarkistaa jäsenen asioita ja 
”vetää” erilaisia tilastoja. 

Kuluvan vuoden toimintasuunni-
telmaan kuuluvat mm. Sebaconin 
edelleen lisähyödyntäminen, osal-
listuminen näkyvästi Turun messuil-
le elokuussa sekä mm. alueosastojen 
sääntöjen ajanmukaistamiseen. 

Viime vuoden tilinpito osoittaa 2 
500 euron nettotulosta. Kuluvan vuo-
den budjetissa tulot ja menot on mer-
kitty tasan. Vuosijäsenmaksu pysyy 
edelleen 20 eurona, josta meni viime 
vuonna vajaat 3 euroa liitolle ja noin 
4 euroa Porilainen-lehdelle. Kanna-
tusjäsenmaksu on 50 euroa ja ainais-
jäsenmaksu 200 euroa. 

- Silloin on oiva hetki jättää luotta-
mustehtävä, kun järjestön toiminta on 
hyvässä mallissa ja vahvoissa käsissä 
sekä kehitysnäkymät myönteiset, val-

”Ei vuoden 
killaksi valita, 
jos ei ole sen 
arvoinen”

Teksti ja kuva Kari Nummila

VALTA VAIHTUI. Simo Palokangas 
(oik.) luopui valtuuskunnan pu-

heenjohtajuudesta ja hänen tilal-
leen valittiin Arto Arvonen.
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swisstool
suomen 

puolustusvoimat

3.0323.3CN

Naton varastonumero: 5110-12-369-9661

Et tarvitse useaa kiiltävää kaulanappulaa 
saadaksesi PV:n käyttämää monitoimityökalua 
näppeihisi. Tarjoammekin jokaiselle varus-
miehelle omaa mustaksi oksidoitua Military 
SwissToolia erikoishintaan omalla sukunimel-
läsi, saapumiserälläsi ja vaikka koulutushaa-
ramerkilläsi! Toimitamme valmiit SwissToolit 
suoraan Prikaatiin rahtivapaasti. Uudenlainen 
”kurssipuukko” ja luotettava apumies metsään 
vuodelle 2011. Niputtakaa tilaukset mielellään 
vaikka joukkueittain, niin koko porukka saa 
työkalut samaan aikaan.

Kaiverrettu, mustaksi oksidioitu 
3.0323.3CN SwissTool 
89 euroa/taistelija (ovh. 159 euroa)

Tilaus ja lisätiedot sähköpostilla 
osoitteesta nexet@nexet.fi tai 
puhelimitse 02-2760242. 

Huomioitavaa:
Nimilista tilaajista ja työkaluun 
kaiverrettava nimi ja halutessa sotilasarvo
Koulutushaaramerkki mielellään valmiiksi 
mustavalkoisena ja painokelpoisena 
(yksikön päällikkö osaa varmasti auttaa)
Saapumiserä 
(halutessasi sen työkaluun näkyviin)
Ilmoittakaa toimitusosoite prikaatiin
Maksu viitesiirrolla, 
jokainen voi maksaa erikseen!
Toimitusaika tilauksesta noin kaksi viikkoa

Puolustusvoimat ja Nato luottavat 
Victorinoxin laatuun. Uniikki SwissTool 
auttaa sinuakin selviytymään jokaisesta 
haasteesta ongelmitta ja tyylillä.

ERIKOISTARJOUS SÄRMILLE TAISTELIJOILLE SUORAAN MAAHANTUOJALTA!
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Onnittelen teitä aliupseerikurs-
sin menestyksellisestä suorit-
tamisesta. 

Tiukka ja kiivastahtinen koulutus on 
antanut teille hyvät perustiedot ja -tai-
dot ryhmän tai partion johtamiseen. 
Seuraavaksi käynnistyy varusmiesai-
kanne mielenkiintoisin ja opettavaisin 
vaihe, jossa harjaannutte johtajana ja 
kouluttajana. Näissä tehtävissä olette 
ryhmänjohtajina keskeisesti vaikutta-
massa joukkonne palvelusmotivaati-
on ja ammattitaidon tasoon, jokaise-
na päivänä.

”Jos minut asetetaan esimiesase-
maan, tahdon olla alaisiani kohtaan 
oikeudenmukainen, pitää huolta hei-
dän hyvinvoinnistaan, hankkia tie-
toja heidän toiveistaan, olla heidän 
neuvonantajanaan ja ohjaajanaan se-
kä omasta puolestani pyrkiä olemaan 
heille hyvänä ja kannustavana esi-
merkkinä.” 

Edellä olevan olette vannoneet so-
tilasvalassanne. Ote sisältää juuri nii-

Aliupseerikurssi 1/11:n 
ryhmänjohtajat!

tä asioita, joista tunnistamme hyvän 
johtajan: oikeudenmukaisuus, alaisis-
ta huolehtiminen, toimiminen jouk-
konsa esitaistelijana. 

Johtajuuteen sisältyy kulloisenkin 
tehtävän suorittamisen edellyttämä 
määrä esimiesvaltaa, mutta myös esi-
miesvastuuta. Johtajina vastaatte tie-
tenkin annettujen tehtävien suoritta-
misesta. Tämän lisäksi teille annetaan 
luonteeltaan pysyvää vastuuta jouk-
konne hyvinvoinnista. Teihin kohdis-
tuu näin ollen monenlaisia odotuksia 
ja toiveita. Tulette huomaamaan, et-
tä alaistenne ohella myös omat esi-
miehenne asettavat teille kovia vaa-
timuksia. Näistä vastuista nuorelle 
esimiehelle vaikeinta lienee omaksua 
roolia alaisesta huolehtimisessa, sillä 
olettehan alaistenne kanssa samassa 
elämänvaiheessa. Alaisten hyvinvoin-
nista huolehtimiseen on siis syytä kiin-
nittää erityistä huomiota.

Porin Prikaati kouluttaa varusmie-
histä valmiita sotakelpoisia joukkoja. 
Niinpä tekin toimitte pääsääntöises-
ti omissa sodan ajan kokoonpanoissa. 

Rauhan ajan esimiehenne ja alaisenne 
ovat niitä aseveljiä ja -sisaria, joiden 
kanssa te lähdette puolustamaan tä-
tä maata, jos tilanne niin vaatii. Sodan 
armottomissa oloissa joukon kiinteys 
ja sen jäsenten keskinäinen luottamus 
ovat erittäin merkittäviä asioita. Teis-
tä jokainen on osallisena rakentamas-
sa tuota kiinteyttä ja luottamusta, jo-
kaisena päivänä.

Pohtikaa ja työskennelkää sen 
eteen, että teidät muistetaan ryh-
mänjohtajana, joka kykeni ylittämään 
alaistensa ja esimiestensä odotuk-
set. ”Tämän johtajan joukossa halu-
an puolustaa isänmaatani” on suurin 
tunnustus ja luottamuksen osoitus, 
mitä alaisiltanne voitte saada. 

Näillä ohjeilla toivotan teille onnis-
tunutta johtajakautta tärkeissä tehtä-
vissänne!

Eversti Juha Pyykönen
Prikaatin komentaja
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Tauko
paikalla

www.ts.fi 



Avoinna
ma–to  8.30 – 20.30

pe 8.30 – 20
la 16 – 20
su 12 – 20

   800
asiakaspaikkaa.

Lähtemät-
tömästi teidän,

tarjoamme

Tervetuloa peruskorjattuun Säkylän Sotilaskotiin!




