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Everstiluutnantti
Sakari Wallinmaa 

päätoimittaja

Turvallisuusorganisaatiot ovat suomalaisten keskuudes-
sa hyvässä maineessa. Poliisi ja puolustusvoimat mai-
nitaan kyselyjen mukaan luotettavimpina viranomaisi-

na. Poliisin tuottama turvallisuus on hyvin konkreettista, kun 
taas puolustusvoimat tuottaa välillistä turvallisuutta alueval-
vonnalla, valmiudella ja koulutuksella. Mutta miten armeijan 
turvallisuuskeskeisyys näkyy päivittäisessä elämässä Huovin-
rinteellä?

Porin Prikaati ei hyväksy yhtäkään kovapanosammuntoi-
hin liittyvää riskiä toiminnan luonteeseen kuuluvaksi. Ampu-
matarvikkeiden ja räjähdysaineiden kanssa toimittaessa lähtö-
kohtana on henkilöstön täysi palvelusturvallisuus. Kuitenkaan 
turvallisuutta ei saa käyttää rampauttamaan sotaväen harjoitte-
lumahdollisuuksia kaikilla asejärjestelmillä, omilla työkaluil-
laan. Prikaatiin rakennetaan ampumaradat uusille järjestelmille 
ja vastaavasti ampuma-aluetta laajennetaan siten, että asianmu-
kaiset vaara-alueet voidaan eristää ammuntojen ja muiden vas-
taavien harjoitusten ajaksi. Tässä lehdessä käsitellään ampu-
ma-alueen laajennusta ja turvallisuuden takia välttämättömiä 
reittien sulkemisia. Vetoan kaikkiin alueen luonnossa liikku-
viin, että vanhat uskomukset liikkumismahdollisuuksista tut-
kittaisiin uudelleen opastekylttien ja muun ajan tasalla olevan 
informaation valossa. Prikaati pitää parhaansa mukaan suosi-
tut ulkoilu- ja retkeilyreitit avoimina virkistyskäyttöön. Vasta-
palveluksena pyydämme, että harjoitusalueiden läheisyydessä 
liikkuvat suhtautuvat vakavasti opasteisiin, puomeihin ja muu-
hun informaatioon vaarallisista alueista. Kyse on turvallisuu-
desta.

Kaiken kaikkiaan turvallisuus arkipäivän toiminnoissa tun-
tuu joskus kiusalliselta vaivannäöltä. Turvallisuuden takia on 
tarpeellista nähdä vähän vaivaa tai tehdä joitain asioita muul-
la kuin helpoimmalla tavalla. Jos sotilaspoliisit jonain aamuna 
töihin tultaessa tarkistavat kaikilta kulkuluvat, se ei ole kiusan-
tekoa tai oman aseman korostamista. Kulkuluvat on käsketty 
pitää mukana, jotta kenen tahansa henkilöllisyys ja pääsyoi-
keudet voidaan todeta luotettavasti. Tämäkin on turvallisuut-
ta.

Porin Prikaati on kulunvalvonta- ja käyttöoikeusasioissa ko-
vemman paikan edessä kuin monet muut joukko-osastot. Meil-
lä liikkuu päivittäin henkilöstöä koko maasta rotaatiokoulu-
tuksessa, varustautumassa ja kansainvälisen toiminnan muissa 
tapahtumissa. Myös ulkomaalaisia sotilaita nähdään jatkuvasti 
Huovinrinteellä. Jos siis asevarastolla harvemmin käyvää pori-
laista pyydetään esittämään henkilötodistus hänen halutessaan 
aseita ja ampumatarvikkeita käyttöönsä, ei kannata pahoittaa 
mieltään. Emmehän halua näitä tarvikkeita vääriin käsiin.

Tässä lehdessä kirjoitetaan myös ikävästä ja prikaatin mo-
nen työntekijän elämää häiritsevästä asiasta, nimittäin terve-

ysaseman sulkemisesta. Saattaa ihmetyttää ja harmittaa, mik-
si ihan hyvältä näyttävä rakennuskokonaisuus on otettu pois 
käytöstä. Ratkaisu on kuitenkin tehty turvallisuuden näkökul-
masta. Prikaati ei halua riskeerata yhdenkään varusmiehen tai 
työntekijän terveyttä oleskelulla tiloissa, joiden haitallisuudes-
ta terveydelle on selkeitä merkkejä. Turvallisuutta on myös 
sairausriskitön työpiste. On vain työskenneltävä väistötiloissa 
ja koetettava pärjätä, kunnes päätökset terveysaseman korjaa-
misesta tehdään.

Puolustusvoimilla instituutiona on suuri vastuu suomalais-
ten sotilaallisesta turvallisuudesta. Kannetaan me Porilaiset 
kortemme kekoon arkipäivän askareissa. 



4

Huovinrinteen 3 900 hehtaa-
rin suuruinen harjoitus- ja 
ampuma-alue on jo nyt peri-

aatteessa suljettu alue. Ainoan poik-
keuksen muodostavat merkityt lii-
kuntareitit, joilla siviilit voivat kulkea 
kunhan eivät poikkea polulta. Prikaati-
kenraali Markku Nikkilä on kuitenkin 
hyvin vakavissaan kertoessaan tapauk-
sista, joissa ampuma-alueelta on löydet-
ty hiihtouria ja moottorikelkan jälkiä. 
- Ensi vuodeksi kalenteriin on merkitty 
jo nyt 218 ampumapäivää. Lopullinen 
luku lienee 250 paikkeilla. Meillä ei ole 
varaa siihen, että ihmiset olettavat, että 
alueella saa liikkua ellei erikseen kielle-
tä. Tästä lähtien linja on selkeä ja tiuk-
ka: ampuma-alueelle ei siviilejä päästetä 
kuin harvinaisissa poikkeustapauksissa, 
Nikkilä sanoo.

Noin 700 hehtaaria 
uutta varoaluetta

 Prikaatin komentajan viesti on koh-
distettu kaikille, mutta syyskuun alussa 
sitä olivat kuulemassa erityisesti varus-
kunnan uudet naapurit, noin nelisen-
kymmentä maanomistajaa, joille Porin 
Prikaati, Metsähallitus ja Maanmittaus-
laitos kertoivat uuden lisäalueen tulevas-
ta käytöstä. Viimeksi kuluneiden kym-
menen vuoden aikana Metsähallitus on 
hankkinut Porin Prikaatin käyttöön noin 
700 hehtaaria lisäaluetta Köyliön Vuo-
renmaasta ja Vampulasta. Kauppoja on 
maanomistajien kanssa tehty kymme-
niä. Nyt alue on hahmossaan ja sitä ol-
laan ottamassa käyttöön.  Nikkilän mu-
kaan pääosa alueesta on ampuma-alueen 
niin sanottua varoaluetta eli aluetta, jos-
sa ei ammuta - eikä ole myöskään maa-
leja. Varoalue on kuitenkin tarpeen kim-
mokevaaran vuoksi.  

- Myös varoalue aiotaan sulkea puo-
mein, ja prikaatin vuokraaman alueen ra-
jalle on rakennettu yli viiden kilometrin 
pituinen valvottu rajatie, Nikkilä kertoi. 
Vuoteen 2009 mennessä ampuma-alueen 
turvallisuutta lisätään vielä 600 metrin 
pituisella taustavallilla, johon kimmok-
keiden viimeistään pitäisi pysähtyä. Pau-
ke tulee vain lisääntymään. Rajanaapuri-
en harmiksi Nikkilä kertoi, että sotaväen 
aiheuttamasta melusaasteesta Säkylän, 
Vampulan ja Köyliön väki ei näillä nä-
kymin ole pääsemässä eroon.  

- Pauke todennäköisesti lisääntyy, ja 
yöammuntoja tulee edelleenkin olemaan 
vähintään viitisenkymmentä vuodessa, 
hän kertoi.  Nikkilän mukaan paukuttelu 
ampuma-alueella on kuitenkin välttämä-
töntä varusmiesten ja reserviläisten kou-
lutustarpeiden kannalta. 

Porin Prikaatin ampuma-
alueen kulkukielto on 
entistäkin tiukempi
Teksti: Erkki Saarinen

RIKOSILMOITUS LUVATTOMISTA LIIKKUJISTA. Ylivääpeli Jaakko Pakulan 
mukaan siviilien seurauksista piittaamaton liikkuminen kielletyllä alueella pakot-
taa prikaatin käyttämään entistä tiukempia otteita.



5

Porin Prikaatin taisteluampuma-
alueen vaara-alueelta tavattiin 
lokakuun alussa kaksi sienes-

täjää, jotka varoitus- ja kieltotauluista 
sekä suljetusta puomista huolimatta oli-
vat tunkeutuneet alueelle. Alueella oli 
tapahtumahetkellä käynnissä käsiaseil-
la, singoilla ja raskailla kranaatinheitti-
millä suoritettavat kovapanosammunnat, 
mutta kaikeksi onneksi tulitoiminta juu-
ri tuolloin oli keskeytyksissä. Taistelu-
ammuntojen vaara-alueen ulkopuolella 
harjoitelleen joukon kouluttaja  havait-
si siviiliajoneuvon kiertävän vaara-alu-
eelle johtavan tien sulkevan puomin  ja 
jatkavan matkaansa. Paikalle hälytetty 
ammuntojen varoupseeri tavoitti hetkeä 
myöhemmin ulkopuolisilta hengenvaa-
rallisena suljetulta alueelta sienestämäs-
sä  olevan pariskunnan, joka oli ehtinyt 

Rikosilmoitus törkeän 
piittaamattomista ja hen-
kensä kaupalla liikkuvista 
sienestäjistä

edetä noin 200 metriä vaara-alueen sisä-
puolelle. 

- Pidän tapahtunutta erittäin törkeänä 
piittaamattomuutena annettuja määräyk-
siä  ja kieltoja kohtaan. Asettamamme 
kiellot ja liikkumisrajoitukset eivät ole 
mitään kiusantekoa, vaan kysymys on 
ihmisten turvallisuudesta. Näyttää siltä,  
että tässä tapauksessa kyse ei ole tietä-
mättömyydestä tai vahingossa tapahtu-
neesta rikkomuksesta. Kielto- ja varoi-
tustaulut ovat olleet selvästi  nähtävillä, 
samoin kuin alueelle johtavan tien sulke-
nut puomikin. Olen tehnyt  tapahtuneen 
johdosta rikosilmoituksen ja rangaistus-
vaatimuksen poliisille. Näin  tulen me-
nettelemään myös jatkossa kaikissa il-
mitulevissa tapauksissa, prikaatikenraali 
Markku Nikkilä toteaa. 

 
Lisääntyneet am-
munnat vaativat 
jatkuvia valvontapar-
tioita ja varoalueen 
sulkemista puomein 
pysyvästi

”Kysymys on ihmisten 
turvallisuudesta”
Teksti: Matti Vihurila 

TATTISOTA. Siviilit mielivät tattiapajille ampuma-alueelle, 
mikä on hengenvaarallista.



... ja työssä

P ioneerit Tuomas Hemmilä ja Iiro 
Vellamo ovat olleet vasta muuta-

man päivän töissä varuskunnan korjaa-
molla, missä on paljon erilaisia konei-
ta mm. hiekkapuhallin, pulttikone sekä 
paineilma- ja säkkölaitteita. Kaikkia ko-
neita ja välineitä eivät varusmiehet saa 
käyttää, vain korjaamon vakituinen hen-
kilökunta osaa niiden käytön ja hallitsee 
varo-ohjeet. 

Molemmilla nuorukaisilla on takanaan 
työkokemusta kesätöistä ja Vellamo on 
suorittanut siviilissä tulityökurssin. 

- Henkilökunta on antanut työturvalli-
suusohjeita. Esimerkiksi Pasi-panssari-
ajoneuvoissa on paljon painoa, joka on 
huomioitava eri työvaiheissa, mitään ei 
voi jättää sattuman varaan, kaverukset 
kertovat.  

Suojavarusteet ovat osa turvallisuut-
ta. Korjaamolla on asianmukaiset suo-
jaimet. Monasti kuulo- ja näkövammat 
syntyvät laiskuuden seurauksena, kun 
ei viitsi pienen työn takia suojaimia lait-
taa.

Särmää
turvaa 
liikenteessä
Teksti ja kuvat: Olli Merikallio

Jääkäri Aaron Hotanen nauraa, kun 
häneltä kysytään, riittävätkö varus-

miehen päivärahat auton kunnossapi-
toon. Hän käy viikonloppuisin töissä 
pitääkseen noin kuukausi sitten hankki-
mansa auton kunnossa. Viimeisen huol-
lon on edellinen omistaja tehnyt pari 
kuukautta sitten. 

Tähän mennessä on auto ollut luotet-
tava, vaikka kerran Hotanen joutuikin 
lähtemään  mäkistartin avulla liikkeelle.
Syynä tähän olivat huomaamatta päälle 
jääneet valot. Talvirenkaista kysyttäessä 
mies vastaa, että vaihtaa ne alle luulta-
vasti marraskuun alussa. Auto palvelee 
pääasiassa parhaiten tarkoitustaan jatku-
villa urheiluvapailla, jonne se jääkärin 
turvallisesti ja yhtä poikkeusta lukuun-
ottamatta myös varmasti kuljettaa.
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Kirjoittaja on 
Loimaan Lehden

toimittaja

Turvallisuutta

Asiantuntijat väittävät, että turval-
lisuus on ihmiselle tärkeämpää 
kuin vapaus. Se on yksi ihmisen 

viidestä perustarpeesta, jonka merkitys 
tuntuu vain kasvavan.

Turvallisuus voi olla konkreettista tai 
tunnetason tila.

On helppo ymmärtää, että arkiset asi-
at nousevat yhä tärkeämmiksi tässä rau-
hattomammassa maailmassa; onhan so-
tilaallisia konfl iktejä menossa enemmän 
kuin koskaan maailmanhistoriassa, pu-
hutaanpa sitten terrorismista, saastumi-
sesta tai luonnonvarojen riittävyydestä.

Uskomattoman moni saa maailmassa 
miettiä, mistä löytyvät rahat jokapäiväi-
seen leipään tai asuntoon, kun vain pie-
nellä osalla ihmisistä on tukenaan Suo-
men mallin mukainen hyvinvointivaltion 
turvaverkko.

Eipä silti: kyllä aika moni suomalai-
nenkin pelkää vaikka työpaikkansa ta-
kia. Tämä uhka voi toteutua yllättävän 

nopeastikin. 
Uusia uhkia si-

kiää kaiken aikaa. 
Luonnonkatastro-
fi t ovat jo totta; 
kuivuutta, rankka-
sateita, aavikoitu-
mista. Halvan ruo-
an päivät ovat ohi. 
Kasvihuoneilmiö  
on vain yksi, mutta 
yhä kuumempi pu-
heenaihe.

Suomalaisil-
le Itämeren saas-
tuminen on yhä 
suurempi turvalli-
suusuhka, jota tor-
jumme muun mu-
assa kymmenien 
miljoonien eurojen  
lahjoituksilla Pieta-
rin kaupungille sen 
rakentaessa jäteve-
denpuhdistamoi-
ta. Kaikki eivät oi-
kein sulata sitä, että 
isoissa energiatu-
loissa ja nyt soti-
laallisenkin voi-

mansa tunnossa rypevä Venäjä käyttää 
jopa härskinlaisesti hyväkseen länsimai-
den auttamishalua.

Itämeren rajusti paisuvat öljykulje-
tukset pelottavat myös. Riskit ovat tosi 
isoja.

Turvallisuutta pyritään maksimoi-
maan ja hallitsemaan  riskianalyyseil-
lä. Helposti silti tuudittaudutaan väärään 
turvallisuudentunteeseen.

Valtiomies Väinö Tanner sanoi kesäl-
lä 1938, että kukaan hullu ei voi aloittaa 
sotaa Euroopassa.

Presidentti Kyösti Kallio väitti vielä 
syyskuussa 1939, että Suomen turvalli-
suuspoliittinen asema on nyt vahvempi 
kuin milloinkaan ennen.

Liekö Kallio luottanut Suomen ja 
Neuvostoliiton välillä v. 1932  tehtyyn 
hyökkäämättömyyssopimukseen.

Se oli Stalinin mielestä köykäinen 
paperi, kun hyökkäys Suomeen juontui 
muka N-liiton “legitiimistä turvallisuus-

intressistä”,  laillisesta turvallisuustar-
peesta.

Mauno Koivisto sanoi, että Suo-
mi liittyi EU:hun turvallisuussyistä. 
Melkein kaikki EU-valtiot kuuluvat 
NATO:oon eikä EU voi paljon pu-
hua sotilaallisesta voimasta. Useim-
mat uskovat NATO:oon nyt ja jat-
kossakin.

Ruotsilla oli muuten Yhdys-
valtain täydet turvatakuut N-lii-
ton kaatumiseen saakka. Niin-
hän se Ruotsi pani Suomelta 
salaa EU:hunkin hakupaperit!

Eduskunnan puhemies Sau-
li Niinistö toivoi äsken, että 
EU:n mahdolliset sotilaalli-
set turvatakuut selvitetään 
lopultakin.

Se oli järkevä 
ehdotus.

Kari Nummila
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Porin Prikaatin alokkaiden edellises-
tä valasta Salossa oli ehtinyt kulua jo 30 
vuotta.

Mittavista liikennejärjestelyistä huo-
limatta Salossa nähtiin lähes kilometrin 
mittaisia autojonoja 4 000 omaisen pyr-
kiessä viime tipassa paikalle. 

Valapäivän juhlallisuudet alkoivat 
seppeleenlaskulla Salon sankarihaudal-
la. Seppeleen laskivat Porin Prikaatin 
komentaja, prikaatikenraali Markku 
Nikkilä seurassaan yliluutnantti Petri 
Fleminch ja salolainen alokas Aleksi 
Haapsaari, joka piti puheen tilaisuuden 
aluksi. Hän vakuutti, että myös tä-
män päivän alokkaiden sydämissä asuu 
maanpuolustustahto.

- Emme ole ketjun heikoin lenkki, sen 
olemme sankarivainajille ja sotaveteraa-
neille velkaa.

Paraatikatselmus, kenttähartaus ja so-
tilasvala pidettiin Salo urheilupuistossa. 
Paraatijoukkoja komensi Porin Prikaatin 
esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Sa-
kari Wallinmaa ja paraatikatselmuksen 
suoritti prikaatikenraali Nikkilä. Kent-
tähartauden piti kirkkoherra Jouko Pu-
kari. Valan kaavan esiluki sotaveteraa-
ni, rovasti Kauko Sainio. Tilaisuuden 
päätteeksi esiintyivät Salon seudun vete-
raanilaulajat Martti Räisäsen johdolla. 
Sotilasmusiikista huolehti Puolustusvoi-
mien Varusmiessoittokunta musiikki-
kapteeni Juha Ketolan johdolla

”Porilaisten” 
sotilasvala Salossa
Teksti: Matti Vihurila  Kuvat: Markus Vehmanen

Heinäkuussa Porin Pri-
kaatissa Säkylässä varus-
miespalveluksensa aloit-
taneet alokkaat vannoivat 
sotilasvalansa Salossa 
perjantaina 24. elokuu-
ta. Tilaisuuteen osallistui 
noin 1 000 alokasta esi-
miehineen. 

Kuviomarssiesitys 
harvinaista herkkua

Välittömästi valatilaisuuden jälkeen 
uunituoret jääkärit, pioneerit ja viesti-
miehet esimiehineen suorittavat ohi-
marssin Raatihuoneenkadulla. Sen otti 
vastaan prikaatikenraali Markku Nikki-
lä seurassaan Salon  kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtaja Jyrki Toivonen ja so-
taveteraani Kauko Sainio. Ohimarssin 
jälkeen kutsuvieraille tarjottiin lounas 
Salo-Uskelan seurakuntatalossa.

Varusmiesten omaiset siirtyivät Huo-
vinrinteelle, missä he saivat tutustua 
varusmiesten majoitustiloihin, kalus-
toesittelyyn, sotilaskotiin, videoesityk-
siin varuskunnan elokuvasalissa ja Po-
rin Prikaatin lähes 400-vuotista historiaa 
esittelevään Porilaismuseoon. Ohjelma 
huipentui varuskunnan urheilukentäl-
lä pidettyyn toimintanäytökseen. Van-
hemman saapumiserän varusmiesten 

esittämässä näytöksessä nähtiin mm. 
sotilaspoliisien, sissien, pioneerien ja 
viestimiesten räväkkää toimintaa. Toi-
mintanäytöksessä esiintynyt Puolus-
tusvoimien Varusmiessoittokunta sai 
kuviomarssin päättyessä mittavat suosi-
onosoitukset.

LUPAUS. Alokas Aleksi Haapsaari piti puheen sankarihaudalla.



SUOJASSA. Jääkäri 
Lauri Pelkonen ja hä-
nen tyttöystävänsä Satu 
Nurkkala.
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Porin Prikaatin terve-
ysasema jouduttiin siir-
tämään syyskuussa 
tilapäisiin tiloihin sisäil-
maongelmien aiheuttami-
en terveyshaittojen takia.  
Porin Prikaatin komenta-
jan Markku Nikkilän mu-
kaan varusmiesten ja pal-
katun henkilöstön terveys 
ovat asioita, joiden suh-
teen ei haluta ottaa min-
käänlaisia riskejä.
 

Terveysaseman toiminnot siirrettiin 
muutamassa vuorokaudessa kakkoska-
sarmiin, jonka alakerrassa toimii mm. 
hammaslääkäri, toisessa kerroksessa 
lääkärien vastaanottotilat ja kolmannes-
sa kerroksessa pieni, 12-paikkainen vuo-
deosasto.  Varuskunnan työterveyshuolto 
ja terveysaseman toimisto ovat muutta-
neet keskusvaraston tiloihin, mutta ne 
siirtyvät myös kakkoskasarmiin tilojen 
valmistuttua. Alkuvaiheessa on pyritty 
saamaan hammaslääkärin ja välinehuol-
lon tilat toimiviksi, joiden hygieniataso 
ja tekniikka ovat vaativia. Ensimmäisen 
kuukauden hammaslääkäri on joutunut 
toimimaan kenttäsairaalan välineillä.

Terveyspalvelut 
evakkoon
Teksti: Samuli Vahteristo

Kuvat: Olli Merikallio

Aivan kitkatta ei terveysaseman 
muutkaan toiminnot suinkaan uudes-
sa tilassa toimi, mutta varusmiesten ter-
veyspalvelut ovat kuitenkin hallinnas-
sa. Terveysaseman henkilöstö joutuu 
tilanteessa venymään ja olemaan kek-
seliäs. Lisävesipisteitä asennetaan par-
haillaan ja sähkömiehet ahertavat sai-
raala- ja atk-laitteiden vaatimuksille 
sopivien sähköasennustöiden parissa.  
Isoihin miehistötupiin rakennetaan vä-
liseiniä työskentelytilojen aikaansaami-
seksi työterveyshuollon ja toimiston ti-
loiksi.   

Sairaanhoitaja Riitta Jalosen mu-
kaan tilat uudet ovat ahtaat ja hygienia-
taso ei ole paras mahdollinen.

- Parhaillaan asennettavat lisävesipis-
teet parantavat hygieniatilannetta.  Ar-
kirutiinit alkavat vähin erin hoitua. Osa 
aamuvastaanotoista pidetään yksiköissä 

tilanpuutteen vuoksi. Pääosin täällä hoi-
detaan nuoria voimissaan olevia miehiä, 
joilla on tilapäistä fl unssaa tai muuta vai-
vaa. Vakavamman sairauden ollessa ky-
seessä potilas ohjataan lähiseudun sai-
raalaan.

Evakko kestää ensi heinä-
kuuhun

Senaatti-kiinteistöjen asiakaspalve-
lupäällikkö Markku Heinosen mukaan 
varsinaisen terveysaseman viemäriver-
kostot on ehditty tutkia ja parhaillaan 
laaditaan korjaussuunnitelmia.

 - Terveysaseman ilmanlaatua on tut-
kittu, käytössä on ollut myös homekoira. 
Vikoja on löytynyt lähinnä viemäreistä 
ja homekoira merkkasi kaksi pientä eril-
listä pistettä, joissa todettiin olevan ai-
kaisemmasta jo korjatusta vuodosta tul-
lut homevaurio.

SAIRASTUPA. Kolmannessa 
kerroksessa on 12-paikkainen 
vuodeosasto.



Heinosen mukaan osa viemäriverkos-
ta uusitaan ja osa putkistosta päällyste-
tään pinnoittamalla uudelleen sekä piste-
mäiset homevauriokohdat korjataan.

- Korjauksen jälkeen ilmanlaatu tut-
kitaan talvioloissa uudelleen, kun ulkoil-
masta tuleva mahdollinen itiöpöly vähi-
ten muuttaa mittaustuloksia. Arvioimme, 
että ensi vuoden heinäkuuhun mennes-
sä ainakin terveysaseman henkilökunta 
pääsee muuttamaan takaisin kunnostet-
tuihin tiloihin.

Terveysaseman henkilöstöllä on suu-
ri huoli ensi tammikuun saapumiserän 
alokastarkastusten sujuvuuden suhteen. 
Paineita luo myös kriisihallintakoulu-
tuksessa olevien joukkoterveystarkas-
tukset. Tulevaisuuden huolia ja murhei-
ta eivät vähennä myöskään jokatalvinen 
fl unssa-aalto, joka kaataa yleensä varus-
miehiä joukoittain petipotilaaksi.

- Normaalipäivinä vastaanotto käyn-
nit vaihtelevat 30 - 100 potilaan välillä. 
Flunssa leviää miehistötuvissa nopeas-
ti, mikä tietää meiltä erityisjärjestelyjä, 
johon mietitään ratkaisua kuumeisesti, 
Riitta Jalonen sanoo. 

Häneen mukaansa terveysaseman 
evakko on ollut kova savotta ja se jat-
kuu edelleen.

POTILAS. Sairaanhoita-
ja Riita Jalosen mukaan 
tilapäisessä sairastuvassa 
on potilailla kohtuulliset  
oltavat.

KENTTÄKALUSTO. Hammaslääkäri Ilkka Kärnä on 
remontin aikana joutunut työskentelemään siirrettävään 
kenttäsairaalaan kuuluvilla hoitovälineillä.

LIITOS. Asentaja Hannu Lehtoselle on työtä riit-
tänyt sairaalalaitteiden asentamisesssa.

”Varusmiehillä ei kui-
tenkaan ole terveyspal-
veluissa hätää, siitä me  
pidämme huolen”

11
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Porin Prikaatin varusmiehet liikku-
vat lomilla entistä istuvimmissa maasto-
puvuissa. Muutoinkin puolustusvoimi-
en varustepuoli astuu pitkin harppauksin 
eteenpäin, kansainväliset valmiusjoukot 
ovat saaneet uudet helle- ja aavikkoasut 
sekä vähin erin tulevat varusmiesten 
käyttöön uudet lumi- ja pakkaspuvut.

Jo yli 50 vuotta käytössä ollut maas-
topuku m/62 poistuu kokonaan käytöstä 
ja lomakäytössä ollut maastopuku m/91 
muuttuu maasto- ja palveluspuvuksi. 

Uuden maastopuvun m/05 kankaan 
kuvio pohjautuu Metsäntutkimuslaitok-
sen ottamiin kuviin suomalaisesta met-
sästä, joita VTT:n informaatiotekniikan 
laitos on analysoinut eri menetelmillä 
löytääkseen kuvion, mikä on lähinnä ko-
timaista metsää. M/91 maastopuvun vä-
reihin verrattuna vihreän ja ruskean eri 
sävyihin on tullut lisää musta väriskaala, 
joka kuvaa hyvin maaston varjokohtia. 
Uudet värikuviot sulautuvat toisiinsa en-
tistä pehmeämmin.  Kangaskuvio on sel-
lainen, että sitä on hyvin vaikea havaita 
valonvahvistimella.

Takissa on neljä vetoketjullista tas-
kua. Rintataskujen vetoketjut ovat pys-
tymalliset, jotka helpottavat tavaroiden 
sijoittamista ja poisottamista.  Housuis-
sa on kaksi läpällistä reisitaskua. Arvo-
merkit eivät ole enää kauluksessa vaan 
tulevat tarrapohjalle keskelle puvun rin-

Lomalle entistä 
tyylikkäämmissä asuissa
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

tamusta. Asun oikeassa etumuksessa on 
tarrapohja nimilappua varten ja vasem-
massa olkavarressa tarrapohja joukko-
osasto-, aselaji- ja kansallisuustunnuk-
selle. 

Varusmiehet käyttävät maastopuvun 
kanssa lomalla vihreää barettia tai kar-
valakkia. Kantahenkilökunnalle on jaet-
tu palveluskäyttöön kenttälakki, jonka 
kangaskuosi on sama kuin puvussa. La-
kin lippaa koristaa tikkauskuvio ja mus-
ta lipan reunanauha. Uudet lomapuvun 
jalkineet ovat edelleen maihinnousu-
malliset. Niiden pohja- ja kärkiratkaisu 
muistuttaa vaelluskenkiä. Jalkineissa on 
irrotettavat muotoutuvat pohjalliset. Jal-
kineet ovat kotimaista valmistetta, mutta 
maastopuku valmistetaan Virossa. 

Loma-asuun kuuluu myös uusi pak-
kaspuvun maiharimallinen takki, jossa 
on kiinteä huppu.  Asuun kuluu myös 
haalarimalliset housut, joita ei toistai-
seksi jaeta käyttöön. Palveluksessa käy-
tetään ensin loppuun vanhanmallinen 
pakkaspuku. Uuden pakkaspuvun kan-
kaan vaaleanvihreä väri on korvattu har-
maalla. Puvussa on paljon säätömahdol-
lisuuksia: housut on mahdollisuus pukea 
päälle jopa sukset jalassa. Asuun kuluu 
myös samaa kangaskuviota oleva karva-
lakki ja sisäkäsinein varustetut varrelli-
set kintaat. Jalkojen lämpimyyden takaa 
irtovuorelliset pakkassaappaat.

UPSEERILAKKI. Henkilökunta käyt-
tää uuden maastopuvun kanssa kuvas-
sa näkyvää kenttälakkia. 

SOPIVA. Pukua on saatavilla jokaisesta 
koosta neljää eri selkä-, hiha- ja lah-
jepituutta, joka helpottaa sovittamista, 
toteavat Eeva Lampiniemi ja Marco Me-
riläinen.

MAIHARIT. Kotimaiset varsikengät 
ovat hyvin kevyet.
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Käyttäjäpalaute on 
pääosin plussavoittoista 

Porin Prikaatin talousvaraston pääl-
likön Marco Meriläisen mukaan maas-
topuku m/05 on entistä istuvampi, mikä 
tekee puvun kantajasta tyylikkäämmän 
ja kansainvälisessä toiminnassa edustus-
kelpoisen.

- Tyylikkyys on vain osa asun omi-
naisuuksista, joita sen kehittelyssä on 
huomioitu. Ratkaisevia ovat monikäyt-
töisyys: käyttömukavuus, materiaalin 

kestävyys ääriolosuhteissa, helppohoi-
toisuus ja huollettavuus, Meriläinen lis-
taa.

Hänen mukaansa maastopuku m/05 
tulee lähitulevaisuudessa myös palvelus-
puvuksi eli kaapissa on kaksi samanmal-
lista pukua, joista toista käytetään vain 
lomalla ja paraateissa. 

- Vanha m/91 palvelee edelleen maas-
toharjoituksissa ja vanhat varsikengät 
tulevat palveluskäyttöön kumi- ja pak-
kassaappaiden ohella. 

Uuden maastopuvun tyylikkyyden 

taustalla on laaja kokovalikoima. Pukua 
on saatavilla jokaisesta koosta neljää eri 
selkä-, hiha- ja lahjepituutta.

- Kyllä näistä kelpaa nuorille miehille 
sovittaa tyylikäs asukokonaisuus, kertoo 
varastonhoitaja Eeva Lampiniemi. 

Vaihto- ja sovituspisteessä on kuu-
losteltu herkällä korvalla varusmies-
ten kommentteja uudesta loma-asusta ja 
varsikengistä.

- Palautetta tulee: kaikki pitävät asua 
tyylikkäämpänä, joitakin nepparinappeja 
on irronnut, kangas ei hengitä yhtä hyvin 
kuin m 91 puvussa, maihinnousukenkien 
varret ovat liian löysät entisiin verrattu-
na, mutta paljon keveämmät, Lampinie-
mi kertoo varusmiesten palautteesta.

TYYLIKÄÄT. Viestimies Aki Tiensuu 
ja jääkäri Kari Takala esittelevät uutta 
maasto- ja pakkaspukua.

LÄMPIMÄT. Pakkaspuvun lämpi-
myyttä täydentävät karvalakki, varrel-
liset sisävuorelliset nahkakintaat ja 
pakkassaappaat.
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Nyt 46-vuotias Reimaluoto on ollut 
siviiliin päästyään niin Tuntemattoman 
sotilaan Lahtinen, Rukajärventien ali-
kersantti Saarinen kuin Pelkovaara -ni-
misen tv-sarjan majuri Hiitolakin. Näyt-
telijänä leipänsä ansaitsevalle miehelle 
ne ovat olleet rooleja muun työn ohessa.

- Majuri Hiitolaa näytellessäni tulin 
kieltämättä ajatelleeksi, josko roolihah-
mossa olisi jotain itse armeijassa koke-
maani, mutta ainakaan yhteenkään omis-
ta esimiehistä Hiitolan hahmo ei istunut.

- Komppanian päällikkönä minun ai-
kanani toiminut majuri Risto Äikiäkin 
oli ihan liian värikäs suhteutettuna fi k-
tiiviseen Hiitolaan. Se heissä oli samaa, 
että molemmilla alkoi sotilaallinen teh-
tävä olla jo ehtoopuolella.

Reimaluoto sanoo muistavansa Äi-
kiästä hänen suvereeniutensa, jolle ase-
ma antoi positiivisessa mielessä jo bo-
heemejakin piirteitä.

Sotilasroolit ovat 
Taistolle tuttuja

- Yhden ystäväni everstiluutnantti-isä 
oli kiertänyt paljon maailmaa YK-teh-
tävissä ja hän muistutti tyyppinä Äikiää 
todella paljon.

Suunnistaja haettiin 
metsästä

Helsingin Malmilla varttunut Taisto 
Reimaluoto komennettiin vuonna 1981 
alokkaaksi Porin Prikaatiin, missä hän 
kävi vielä aliupseerikoulunkin ennen 
siirtymistään Kaartin Pataljoonaan ja 
presidentinlinnaa vartioineeseen kunnia-
komppaniaan.

Yli 25 vuotta myöhemmin mies va-
kuuttaa, ettei hänellä ole prikaatista sen 
enempää kuin Huovinrinteen maastois-
takaan pahaa sanaa sanottavana.

- Olin siihen aikaan hyvässä kunnos-
sa, mutta niihin maastoihin hyvin istunut 
suunnistus ei valitettavasti ollut minun 

Tuntemattoman Lahtinen, Rukajärventien 
Saarinen, Pelkovaaran majuri Hiitola:

Paljasjalkahelsinkiläinen 
alikersantti Taisto Reima-
luoto tuskin aavisti nel-
jännesvuosisata sitten re-
serviin siirtyessään, että 
armeijan asusteet tulisi-
vat hänelle tutuiksi van-
hemmiten vielä useam-
mankin kerran. Eikä tämä 
tapahtunut edes siellä 
kaikkein loogisimmalta 
tuntuvassa paikassa eli 
kertausharjoituksissa.

Teksti: Asko Tanhuanpää   

Kuvat: Teatteriarkistot
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lajini. Yhden kerran eksyimme parini 
kanssa metsikköön täysin ja meidät piti 
hakea pois.

- Säkylän ajan parhaat liikuntamuistot 
ovatkin peräisin salilta, missä oli erittäin 
hyvät tilat erilaisille urheiluharrastuksil-
le. Mukana oli usein myös kouluttajia 
ja tunnelma oli harvinaisen rento. Ikään 
kuin olisi ollut jonkun seuran harjoituk-
sissa.

Rennoksi Reimaluoto 
muistaa myös saamansa 
sotilaskoulutuksen

- Kouluttajien toimintamalli oli sil-
loin 1980-luvun alussa selvästi muuttu-
massa. Nuoremmat upseerit edustivat jo 
toista liittoa, eikä varusmiehiä juurikaan 
höykytetty. Ja mikä parasta ei annettu 
varusmiesesimiestenkään höykyttää.

- AUK:n kouluttajana toiminut vää-

peli Erkki Valasjoki yritti toki välillä 
huutaa, mutta pohjimmiltaan hänkin oli 
oikein lempeä mies.

Armeija opetti 
ehdottomuutta

Taisto Reimaluoto tunnustaa olleensa 
armeijaan lähtiessään tyyppinä “sellai-
nen kuljeksija”, mutta aika harmaissa toi 
selvän muutoksen elämäntapoihin.

- Tajusin, ettei mitään kannata jättää 
roikkumaan puoliksi tehtynä, vaan hom-
mat kannattaa viedä loppuun asti.

Armeijassa sisäistetystä ehdottomuu-
desta oli nuorelle Reimaluodolle var-
masti hyötyä, kun hän pääsi lyhyeksi 
jääneen hanttihommajakson ja Helsingin 
yliopiston matemaattis-luonnontieteelli-
sessä vietetyn vuoden jälkeen Teatteri-
korkeaan ja Jouko Turkan oppiin.

- Aloitin näyttelemisen osakunnassa 
ja pääsin heti ensi yrityksellä teatterikor-
keaan. Menin 1984 sisään ja olen ollut 
siitä lähtien samalla taipaleella.

Taisto Reimaluodon näyttelijäuran 
ehdottomia merkkipaaluja ovat Turkan 
ohjauksessa tehty Seitsemän veljeksen 
Timon rooli samoin kuin Tampereen 
Pyynikin kesäteatterin Tuntemattomassa 
kymmenisen vuotta sitten vedetty Lahti-
sen osakin. Ohjaajana Pyynikillä oli le-
gendaarinen Kalle Holmberg.

- Sinisalo-vainaa kävi monta kertaa 
katsomassa harjoituksiamme ja hän siu-
nasi minun työskentelyni.

Sinisalo on yhtä kuin nyt jo edes-
mennyt taiteilijasuuruus Veikko Sinisa-
lo, joka näytteli Lahtisen roolin Edwin 
Laineen ohjaamassa elokuvaklassikon 
ensimmäisessä versiossa.

- Se oli yksi urani ehdottomasti tär-
keimmistä rooleistani ja kokemuksistani. 
Näytteleminen oli hurjan intensiivistä, 
siinä jokainen tunsi olevansa isänmaalli-
sen ja valituksellisen tehtävän ääressä.

Kertaukset ovat 
karttaneet

Free lancerina eli vapaana näyttelijä-
nä työskentelevä Taisto Reimaluoto on 
jakanut syksyllä aikaansa Markku Pö-
lösen Miikkula -nimisen tv-sarjan kuva-
usten sekä Tampereen ja Lahden teatte-
rien kesken. Keväällä ohjelmassa ovat 
puolestaan Espoon kaupunginteatteri ja 
Kansallisooppera.

- Jossain vaiheessa voisi varmasti 
poiketa Huovinrinteellekin vanhoja ai-
koja muistelemaan. Toistaiseksi olen 
tyytynyt ajamaan siitä muutaman kerran 
ohitse, kun olen onneksi säilynyt kaikilta 
kertausharjoituksiltakin.

NÄYTTELIJÄ. Taisto Reimaluoto on 
tullut yleisölle tutuksi Turkan Seit-
semän veljeksen luomuksesta, jossa 
hän näytteli Eskon roolin. Parhaiten 
Reimaluoto muistetaan Pelkovaaran 
majuri Hiitolana, jonka puolisoa Satu 
Silvo näytteli.

Askaisten Ritari-
puisto on avattu 
- varainkeräys 
jatkuu vahvana

Vapaudenristin Mannerheim-ristin ri-
tarien - ja heidän kauttaan kaikkien ve-
teraaniemme kunniaksi perustettu As-
kaisten Ritaripuisto on ainutlaatuinen 
huomionosoitus ritareille sekä heidän 
kauttaan koko veteraanisukupolvelle. 
Ritaripuisto vihittiin juhlallisin avajais-
menoin käyttöön marsalkka C. G. E. 
Mannerheimin 140. syntymäksi Suomen 
itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden ke-
sänä, lauantaina 2. päivänä kesäkuuta 
2007. Porin Rykmentin – Porin Prikaa-
tin Kilta on omalta osaltaan ollut muka-
na Ritaripuiston toteuttamiseksi järjes-
tetyssä varain keräyksessä. Kiltaamme 
perustajina ja jäseninä on ollut kaikkiaan 
kuusi Mannerheim-ristin ritaria. 

Liikenneturvaa 
varusmiehille
 Autojoukkojen kilta ja Porin Rykmen-
tin – Porin Prikaatin kilta olivat mukana 
Porin Prikaatin varusmiehille suunnatus-
sa teemapäivässä Terveitä aamuja varus-
miehille. Päivän aikana simuloitiin ”tör-
mäys ja känni” -tilanteet - eihän siinä 
hyvin käynyt.  SPR opetti ensiaputaitoja 
ja keuhkoista otettujen kuvien muodossa 
tuotiin esiin tupakan vaarat.

Kilta kannusti 
liikkumaan

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin 
kilta kannusti jäseniään liikunnan pariin 
tarjoamalla jäsenilleen kahvin ja sämpy-
län Huovinretken huoltopisteellä. Kaik-
kiaan retkelle osallistui noin 900 reippai-
lijaa. Ensimmäisen kerran Huovinretken 
polkuretki järjestettiin kaksipäiväisenä 
vuonna 1963. Patikoijia oli avausretkellä 
yli 800. Tuhannen patikoijan raja ylitet-
tiin kolmantena vuotena, Ennätys koet-
tiin 1993, kun 30-vuotisjuhlan kunniaksi 
matkan taittoi yli 2 000 kävelijää.
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Puolustusvoimat haluaa säilyttää 
maineensa hyvänä työnantajana raken-
nemuutostilanteessa. Työntekijöille ai-
heutuvat haitat minimoidaan ja alaisista 
huolehditaan. Kaveria ei jätetä, tälläkään 
kertaa, puolustusvoimien johdon taholta 
on vakuutettu. 

Vähin erin Niinisalosta siirtyy Säky-
lään kaikkiaan 21 henkilöä. Miten asiat 
ovat käytännön tasolla toteutuneet? Ai-
nakin Niinisalosta Porin Prikaatiin hei-
näkuun alussa siirtyneet varastomiehet 

Molemminpuolinen 
asenne ratkaisee 
Teksti: Samuli Vahteristo   Kuvat: Olli Merikallio

Niinisalossa toimiva Puolustusvoimien Kansainväli-
nen Keskus (PVKVK / FINCENT) siirtyy vuoden 2008 
kesään mennessä Tuusulaan. Päätös merkitsee käy-
tännön tasolla sitä, että Kansainvälisiin tehtäviin tar-
koitettujen joukkojen perustamiseen, ylläpitoon ja 
purkamiseen liittyvien tukitehtävien käytännön jär-
jestelyt ja siihen liittyvä henkilöstö siirretään Porin 
Prikaatiin Säkylään. 
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PORUKALLA. Tunnemme jo näin-
kin lyhyen ajan jälkeen kuuluvamme 
tähän keskusvaraston työyhteisöön, 
samanhenkiseen porukkaan, kertovat 
helleasua esittelevät Maaret Nylund 
ja Aarre Mäenpää.

Aarre Mäenpää ja Maaret Nylund ovat 
kotiutuneet porilaisiksi yllättävän hyvin. 
Heiltä ei saa kaivamallakaan esiin nega-
tiivista lausumaa siirtymiseen liittyen.

- Olimme jo pitkään ennen kuin pää-
töstä julkistettiin aavistaneet, että siir-
rymme Säkylään. Ennakkoasenteem-
me oli myönteinen, mikä on helpottanut 
osaltaan sopeutumista, Aarre Mäenpää 
kertoo.

- Meiltä on käyty kysymässä esimies-
ten toimesta todella usein, onko työpis-

teellä tai siirtoon liittyen murheita. Tun-
nemme jo näinkin lyhyen ajan jälkeen 
kuuluvamme tähän keskusvaraston työ-
yhteisöön, samanhenkiseen porukkaan, 
Maaret Nylund sanoo.

Mäenpää ja Nylund hoitavat ”Pori-
laisina” samaa tehtävää kuin Niinisalos-
sa. He ovat saaneet suunnitella huolto-
keskuksessa toimivan rotaatiovaraston 
hyllyjärjestyksen mieleisekseen. Ro-
taatiovarastosta kansainvälisiin tehtä-
viin lähtevät henkilöt varustetaan ja ul-
komaan komennuksen jälkeen varusteet 
vastaavasti otetaan pois.

- Täällä meillä on paremmat tilat kuin 
Niinisalossa. Parhaimmillaan Niinisa-
lossa saattoi yhden varustettavan soti-
lastarkkailijan asujen ja tavaroiden so-
vituskierroksella tulla askelia muutamia 
kilometrejä. Täällä pääsemme huomat-
tavasti vähemmällä, Nylund kertoo.

Ammattilaisia saatiin

Varastopäällikkö Marco Meriläinen 
on tyytyväinen uusien tulokkaiden työ-
panokseen.

- PVKVK:lta siirtyvä henkilös-
tö edustaa rautaista ja toisaalta sellais-
ta kansainvälisen toiminannan ammat-
titaitoa, mitä ei ole muualta saatavissa. 
Myös me täällä halusimme ottaa heidät 
heti ensi hetkestä asti omaan työporuk-
kaamme. Siirtymistä helpottaa molem-

minpuolinen myönteinen asenne.
Työpaikan vaihtuminen sata kilo-

metriä etelämmäksi tuo kuitenkin eteen 
monenlaisia yksityiselämään liittyviä 
järjestelyjä. Nekin ovat loksahtaneet 
kohtuullisen hyvin kohdalleen. Aarre 
Mäenpää on poikamies ja hän hankki 
asunnon Huittisista. Maaret Nylundilla 
on kuusihenkinen perhe, joka rakentaa 
parhaillaan omakotitaloa Noormark-
kuun.

- Minulle tulee jatkossa vajaa sa-
dan kilometrin työmatka ja Niinisalossa 
työssä käyvä puoliso pääsee puolet vä-
hemmällä ajomatkalla. Työmatkan aika-
na pääsee irti tulomatkalla perheen pikku 
murheista ja ajatukset ovat työpisteellä, 
paluumatkalla mielessä liikkuu kotiasi-
at, Nylund kertoo.

Vähin erin Huovinrinne on alkanut 
tulla tulokkaille tutuksi ja sitä on helpot-
tanut ennen siirtymistä tapahtuneet useat 
tutustumiskäynnit. Kuntotalo ja lenkki-
polutkin tuntuvat ensikokemusten jäl-
keen mukavilta. Parasta on kuitenkin 
kiva työporukka, jonka kanssa arkisessa 
aherruksessa kaikki on lähtenyt parhain 
päin liikkeelle.

- Toivottavasti tämä hyvä tunne säi-
lyy, tuumivat Nylund ja Mäenpää.

TYÖPORUKKKA. Maaret Nylund, Henna-tytär, Aarre 
Mäenpää, Arto Kivimäki ja Jukka Aromaa kahvitauolla.
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Alokasaika on jo ohi, kun uu-
det jääkärit, viestimiehet sekä 
pioneerit ovat jo hyvää vauhtia 

kouluttautumassa omiin erikoisaloihin-
sa. Uudistunut aliupseerikurssi on saa-
nut historiansa toisen erän uusia tule-
vaisuuden johtajia haltuunsa, eli myös 
johtajakoulutus on meneillään. Miten on 
koulutus lähtenyt käyntiin, oppilas Mi-
kael Komulainen?

- Hyvin, peruskoulutuskausi meni 
ihan putkeen, vaikka välillä joutui hie-
man nielemään ylpeyttä. Käteni murtui 
erikoiskoulutuskauden toisena päivä-
nä, joten se on hieman hidastanut tahtia, 
mutta olen onneksi pystynyt osallistu-
maan lähes kaikkeen palvelukseen.

Hakeuduit vapaaehtoisena kansainvä-
lisiin valmiusjoukkoihin, mistä sait kipi-
nän tähän? Löytyykö sinulta halua läh-
teä johonkin rauhanturvaoperaatioon?

- Kutsunnoissa minut määrättiin Nii-
nisaloon tykkimieheksi, joka ei houku-
tellut mitenkään erityisesti. Mietin, että 
KV-joukoista jää ehkä tulevaisuutta var-
ten hieman enemmän käteen mahdolli-
sen operaation merkeissä. Operaatioon 
lähtö saattaa hyvinkin tulla kyseeseen, 
mutta vasta opiskelujen jälkeen.

Aloitit 1. Jääkärikomppaniassa ja olet 
nyt ollut hetken Kranaatinheitinkomp-
paniassa tulenjohtue-aliupseerikurssilla. 
Oliko tämä AUK-linja toiveena? 

- Tulenjohtue oli toisena listallani, 
mieluiten olisin löytänyt itseni tieduste-
lulinjalta, mutta tämä ei ole yhtään huono 
lopputulos myöskään. Erittäin positiivis-
ta on, että vanhan joukkueeni kouluttaja 
toimii myös tulenjohtueen kouluttajana.

Peruskoulutuskaudella opetetaan ni-
mensä veroisesti sotilaan perustietoja ja 
-taitoja ja tutustutaan joukkuetovereihin 
ja armeijaan yleisesti. Erikoiskoulutus-
kauden nyt alettua, oletko huomannut 
suurta eroa meiningissä?

- Pientä eroa tottakai on ollut, opetus 
keskittyy tietenkin tulenjohtueen omiin 
tehtäviin enemmän. Ryhmähenki on ai-
nakin hieman erilainen täällä, muodos-
tuu pienempiä ryhmiä enemmän kun 
kaikki ovat lähtöisin eri yksiköistä ja py-
syvät omissa porukoissaan. E-kausi on 
kuitenkin vasta aluillaan, joten erot var-
masti hahmottuvat paremmin mitä pi-
demmälle mennään.

Loppuun vielä hieman kokemuksia 
M/05-maastopuvusta. Puku on toistai-
seksi käytössä vain lomilla, mutta mil-
laiset mielipiteet olet muodostanut sen 
eroista verrattuna M/91-pukuun.

- Käyttö on todella vähäistä, joten 
suuria eroja ei ole havainnut vielä. Ul-
konäöllisesti puku on paljon hienompi ja 
käytettävyydeltään kengät ovat ainakin 
huomattavasti paremmat kuin vanhat.

Mietteitä 
kolmos-
kasarmilta
Teksti ja kuva: Markus Vehmanen
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182. Maanpuolustuskurs-
sin kolmipäiväinen inter-
naattijakso järjestettiin 
Porin Prikaatissa Säky-
lässä 2. – 4. 10. Jakson 
aikana kurssilaiset tutus-
tuivat mm. maavoimien 
uusimpaan kalustoon ja 
koulutukseen.

  Internaattijakson keskeisenä tavoittee-
na on kurssin aikana toimeenpantavan 
soveltavan harjoituksen toisen vaiheen 
läpivienti. Harjoituksessa kurssilaisista 
muodostetut ministeriöt tekevät esityk-
siä omien hallinnonalojensa toimenpi-
teiksi kuvitteelliseen harjoitustilantee-
seen perustuen.  Ratkaisut käsitellään 
harjoituksen päätteeksi yhteisessä 
hallituksen istunnossa.  Maanpuolus-
tuskurssien tehtävänä on antaa johtavas-
sa asemassa oleville siviili- ja sotilas-
henkilöille kokonaisnäkemys Suomen 
ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitii-
kasta sekä kokonaismaanpuolustuksen 
järjestelyistä ja yhteiskunnan kriisival-
miudesta. Kurssien osanottajat pereh-
dytetään kokonaismaanpuolustuksen 
kriisiaikaisiin tehtäviin ja niiden toteut-
tamismahdollisuuksiin. 

Tämänkertaiselle kurssille oli kutsut-
tu 43 henkilöä. Maanpuolustuskurssi-
en johtajana toimi eversti Kim Jäämeri 
ja apulaisjohtajana majuri Mika Kallio-
maa. Kurssin oltermannina toimi Län-

UUTTA. Luutnantti Timmy Söder-
lund esittelee rynnäkkökiväärin 

valonvahvistinta. 

Kalusto 
tutuksi
Teksti: Matti Vihurila

Kuvat: Samuli Vahteristo

nen Tehtaat Oyj:n toimitusjohtaja Matti 
Karppinen Säkylästä  ja kurssin emän-
tänä Kespro Oy:n toimitusjohtaja Min-
na Laakkonen Vantaalta.  

 

AJANKOHTAISTA. Kriisinhal-
lintakoulutuksen esittely herätti 
ansaittua mielenkiintoa. Etualalla 
kurssin oltermanni, toimitusjohtaja 
Matti Karppinen.



20

Lahteen lokakuussa ko-
koontuneet maanpuolus-
tussoittokunnat mittelivät 
soittotaidoillaan ja par-
haaksi maanpuolustus-
soittokunnaksi valittiin 
Porin Prikaatissa Säkyläs-
sä  toimiva Porilaissoitto-
kunta. 

Katselmuksessa oli mukana kaikki-
aan kahdeksan reserviläissoittokuntaa eri 
puolilta Suomea: Päämajan soittokunta, 
Faitterit (Suomen rauhanturvaajaliiton 
soittokunta), Kouvolan kiltasoittokunta, 
Hämeen reserviläissoittokunta, Jääkäri-
soittokunta, Lahden veteraanisoittokun-
ta ja Suupohjan puhallinorkesteri.

Tunnustuksen saanut Porilaissoitto-
kunta on toiminut kohta 20 vuotta. Pori-
laissoittokunta on tuona aikana palvellut 
Porin Prikaatia ja eri maanpuolustusjär-
jestöjä monissa eri tilaisuuksissa. Po-
rilaissoittokunta on rikastuttanut myös 
lukuisien puolustusvoimien tilaisuuksia 
monipuolisella musiikkitarjonnallaan. 
Orkesteri on toiminta-aikanaan järjestä-
nyt konsertteja eri puolilla Suomea aina 
Rovaniemeä myöten.  

Porilaissoittokunnasta vuoden maanpuolustussoittokunta

Voitto kotiin
Teksti: Reijo Virmavirta Kuvat: Asta Ruuskanen

Puolustusvoimien ylikapellimestari, 
musiikkieverstiluutnantti Harri Saksa, 
joka toimi myös arvosteluraadin puheen-
johtajana, korosti katselmuksen päätös-
tilaisuudessa maanpuolustussoittokunti-
en tärkeää merkitystä puolustusvoimille 
omien soittokuntien työn täydentäjinä ja 
tukijoina.

Lahden konserttiin – kisaan – osal-
listuneista soittokunnista Porilaissoitto-
kunta oli oikeastaan ainoa aivan ama-
tööripohjalla toimiva orkesteri. Muiden 
vastaavien yhtyeitten soittajista on mer-

kittävä osa aikaisemmin armeijan soitto-
kunnissa toimineita ammattimuusikoita.

Porilaissoittokuntaa on alusta alkaen 
johtanut euralainen dir. mus. Ahti Lai-
ne. Soittajia yhtyeessä on hyvin laajalta 
alueelta Länsi-Suomesta: Eurasta, Säky-
lästä, Harjavallasta, Kokemäeltä, Köy-
liöstä, Lapista, Porista, Turusta ja Ylä-
neeltä. Useimmat soittajat ovat mukana 
myös kotipaikkakuntiensa soittokunnis-
sa. ”Porilaisten” normaali esiintymis-
vahvuus on 20 – 30 soittajaa.

Katselmuksen arvioinnissaan raati 
kiitteli soittokunnan kappalevalintaa ja  
”Granada”- tangon solistin, trumpetisti 
Timo Mansikka-Ahon korkeatasoista 
soittoa. Porilaissoittokunta sai myös kii-
tosta soittonsa puhtaudesta ja Ahti Lai-
neen toimivasta johtamisesta.

Soittokunnan esittämät sävellykset 
olivat Janne Ikosen ”Free spirit”, Juan 
Llossasin ”Granada”, Timo Forsströ-
min ”On the long road” ja Calvin Cus-
terin ”Just a closer walk with thee”.

Katsasastuksessa kullekin orkesterille 
oli varattu esiintymisaikaa 20 minuuttia, 
jossa ajassa useimmat soittivat 3 erilais-
ta sävellystä.

Katselmuksen yhteydssä päätettiin 
perustaa maanpuolustussoittokuntien 
yhdistys Maanpuolustuskoulutus ry:n 
alaisuuteen. Porilaissoittokuntakin liit-
tyy tähän yhdistykseen. Vastaavanlaisia 
soittokuntia maassamme on toistakym-
mentä. 

Porilaissoittokunnan seuraava yleisö-
esiintyminen on Suomi-90 vuotta juhla-
konsertti 2.12 Säkylä-hallissa yhdessä 
Tuulimyllyn Puhaltajien kanssa. 

TUNNUSTUS. Kapellimestari Ahti 
Laine vastaanotti palkinnon puolus-
tusvoimien ylikapellimestarilta Harri 
Saksalta.



Varusmiestoimikunta ja Sotilaskoti 
ovat jo useampaan otteeseen järjestäneet 
laskuvarjohyppykurssin yhteistyössä 
Turun Laskuvarjourheilijat ry:n kanssa. 
Syksyn 2007 kurssi saatiin juuri ja juu-
ri mahtumaan kalentereihin syyskuun al-
kuun, kun sääolot vielä sallivat hypyt ja 
varusmiesten pahimmat leiriruuhkat oli-
vat vasta alkamassa. 

Varusmiehille kurssin suorittaminen 
on erittäin halpaa ja ahkeralla mark-
kinoinnilla kurssi täyttyi tälläkin ker-
taa todella nopeasti. Kiinnostuneita va-
rusmiehiä löytyi sekä ”vanhojen” että 
alokkaiden joukosta, joiden keskuudes-
sa osallistumishalukkuus oli yllättävän 
suuri. 

Kurssin vietiin läpi pikavauhdilla eli 
viikossa. Teoriatunnit pidettiin arki-il-
toina prikaatin luokissa. Kurssi huipen-
tui viikonloppuna, kun osallistujat siir-
tyivät Turun lentokentälle järjestäjän 

Ilmojen halki käy 
varusmiehen tie
Teksti: Markus Vehmanen
Kuva: Tuija Suokas

tiloihin kuuntelemaan lisää teoriaa sekä 
harjoittelemaan hypyn eri vaiheita. Sun-
nuntaina koitti kovin odotettu hyppypäi-
vä. Runsas kuivaharjoittelu ja varotoi-
met johtivat onnistuneisiin ja turvallisiin 
hyppyihin. 

- Kurssi meni todella hyvin ja olen 
erittäin iloinen, että osallistuin. Oli-
sin suorittanut koulutuksen muutenkin, 
mutta oli hyvä kun sen sai suoritettua va-
rusmiesaikana halvalla. Aion jatkaa har-
rastuksen parissa vielä syksyn aikana, 
mikäli säät sallivat ja ensi vuonna sitten 
kunnolla, kun ilmat lämpenevät, toteaa 
oppilas Tuure Suokas Kranaatinheitin-
komppaniasta.

Myös kurssin järjestäjän taholta tuli 
erittäin positiivista palautetta ja vakuut-
telut yhteistyön jatkumisesta. 
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IN MEMORIAM

PORILAISEN PÄIVÄKIRJA

Porin Prikaatiin 
siirtyneet
Sairaanhoitaja  
Kaisa Vanhatalo 14.7.2007
Toimistosihteeri 
Tarja Mäenpää 1.8.2007
Toimistosihteeri 
Ilpo Järvinen 1.8.2007
Toimistosihteeri 
Tiina Tuominen 6.8.2007
Hankkija Päivi Seppä 20.8.2007
Varastomies Petra Vallin 20.8.2007
Toimistosihteeri Tarja Silmu 1.9.2007
Toimistosihteeri Piia Lehtinen 1.9.2007
Alikersantti Elina Koskinen 3.9.2007
Sairaanhoitaja 
Pirkko-Liisa Peltonen-Santala  3.9.2007
Hankkija Terhi Lehto 24.9.2007
Toimistosihteeri 
Anna-Kaisa Haapsaari 1.10.2007
Toimistosihteeri 
Teija Huhtanen 1.10.2007

Uudenmaan Prikaatista:
Everstiluutnantti 
Manu Tuominen 1.9.2007

Maasotakoulusta:
Vänrikki Kaarlo Koskela 3.9.2007
Vänrikki Jari Rantala 3.9.2007
Vänrikki Perttu Saura 3.9.2007
Vänrikki Tuomas Kiihamäki  3.9.2007

Porin Prikaatista
siirtyneet
Reserviin: 
Sotilaspastori Pertti Hell 1.8.2007
Yliluutnantti Jari Lintunen 1.8.2007
Luutnantti Arto Rannanmäki  1.8.2007
Luutnantti Veijo Ruohola 1.8.2007
Kersantti Petri Lottanen 3.8.2007
Vänrikki Markus Kalli 13.8.2007
Sairaanhoitaja 
Mari Kylä-Harakka 27.8.2007
Vänrikki Petri Suni 1.9.2007 
Vänrikki Juho Suopanki 1.9.2007
Toimistosihteeri Jaana Vuorio  1.9.2007 
Kersantti Tuomas Laine 2.9.2007
Vänrikki Niko Nieminen 2.9.2007
Vänrikki Mikko Karppinen 3.9.2007
Vänrikki Pyry-Pekka Vauramo 4.9.2007
Kersantti Pauli Pekola 30.9.2007

Hämeen Rykmenttiin:
Kapteeni Mika Ala-Ojala 1.8.2007

Itäisen Maanpuolustusalueen 
Esikuntaan, Maavoimien Esikunta:
Majuri Petteri Lampinen 1.8.2007

Pääesikuntaan:
Majuri Asko Kopra 1.8.2007
Everstiluutnantti 
Esko Liimatta  1.8.2007
Everstiluutnantti Petri Mattila  1.8.2007 

Viestikoelaitokselle:
Yliluutnantti 
Mikko Hartikainen 1.8.2007 

Itäisen Maanpuolustusalueen 
Esikuntaan, Maavoimien Esikunta:
Majuri Juha Kylä-Harakka  1.9.2007

Pioneerirykmenttiin:
Kapteeni Jarkko Pelkonen 1.10.2007

KEVYEMMIN
KULJET

ASFALTILLA

TURKU  puh. (02) 433 99000

SOTILASVARUSTEITA 
SÄKYLÄSTÄ

TULE OSTOKSILLE!
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ON TÄYNNÄ
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maastojalkineita, maasto- ja pakkaspukuja, 

kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja, 

pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita, 

maiharitakkeja, villapaitoja, naamioverkkoja, 

merkkejä, ym.

TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO, 
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ
Avoinna: ti-pe 10-17, la 10-15

Köörnummi, 27800 Säkylä

MYÖS POSTIMYYNTI
TILAA ILMAINEN ESITE

Puh. (02) 867 0431
fax (02) 867 1731 Email: milpro@netti.fi 
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Aikaisin torstaiaamuna 9. elokuuta 
sain Jounin vaimolta suruviestin; 

Jouni  oli kuollut heti puolenyön hetken 
mentyä. Viimeisen viiden vuorokauden 
aikana hänen kuntonsa heikkeni nopeasti 
ja viimein voimat loppuivat.  Vielä edel-
lisenä päivänä puhuin hänen kanssaan 
puhelimessa. Vaikea sairaus oli ottamas-
sa miehestä voiton vuoden taistelun jäl-
keen eikä lääketieteellisesti ollut enää 
mitään tehtävissä. Käydessäni Suurnä-
kin perheen luona edellisenä perjantaina, 
Jouni oli vielä henkisesti hyvässä kun-
nossa, vaikkakin väsynyt. 

Säkylän kirkossa 19. elokuuta järjes-
tetty siunaustilaisuus oli vaatimattoman 
karu ja kaunis. Koolla olivat Jounin su-
kulaiset sekä lähimmät ystävät ja  työto-
verit. Muistotilaisuus vietettiin Suurnäk-
kien kotona  puolipilvisenä, poutaisena 
päivänä. Koko tilaisuuden arvokkuut-
ta lisäsi vielä Porin Prikaatin komenta-
jan, prikaatikenraali Markku Nikkilän 
läsnäolo. Hautajais- ja muistotilaisuu-
det  olivat Jounin näköiset; vaatimatto-
mat, mutta samalla kauniit, herkkyys oli 
käsinkosketeltavaa. Tuntui, että Jouni oli 
läsnä tilaisuudessa. 

Opin tuntemaan vanhempi asentaja 
Jouni Suurnäkin hänen siirryttyä pionee-
rivarastolle, vastuualueenaan pioneerien 
pien- ja louhintakalusto moottorisahoi-
neen, kompressoreineen ja paineilma-
vasaroineen. Nopeasti meistä tuli  ys-

tävykset, niin työelämässä kuin myös 
siviilissä. Jouni oli minulla apukoulutta-
jana monissa harjoituksissa. Silloin opin 
jo tuntemaan hänen todellisen luonteen-
sa, missä vaatimattomuus ja pikkutark-
kuus korostuivat. Useamman kerran har-
joituksien aikana hän vaivihkaa  sanoi 

minulle: ”Muistutappas poikia vielä täs-
tä asiasta…”. Jouni  halusi olla mukana 
myös käytännön maastoharjoituksissa 
mahdollisimman paljon. 

Jouni oli koti-ihminen. Tamara-vaimo 
sekä lapset Emilia ja Juho olivat hänelle 
kaikki kaikessa. Jouni asui perheineen 
runsaat kymmenen vuotta sitten ostetul-
la pienellä maatilalla, mikä olikin heil-
le rakas paikka. Vanhoissa rakennuksis-
sa riitti aina jotain korjattavaa. Lukuisia 
kertoja olin Jounia auttamassa monissa 
hommissa, toimittaen mm. puutavaraa.  
Jouni halusi tehdä kodistaan paikan, 
missä viettää loppuelämänsä. Viimei-
seksi uudistukseksi jäi tulisija, minkä 
hän ehti vielä nähdä valmiina. Sitten 
puuttui kohtalo peliin ja Jounin elämä 
päättyi aivan liian pian, vain 41-vuotiaa-
na. Työtehtävissä Jouni pyrki tekemään 
aina parhaansa. Mikäli hänen kanssaan 
ei asiointi onnistunut, oli parasta katsoa  
peiliin. Jos parhaansa yrittää, niin voiko 
enempää enää vaatia? Jouni  oli tasapuo-
linen kaikkia kohtaan. 

Perheen ohella Jounia jäi kaipaamaan 
runsas joukko sukulaisia, ystäviä ja työ-
tovereita. 

Surun keskellä toivon Suurnäkin per-
heelle voimia ja jaksamista tulevina päi-
vinä. 

Luutnantti Pasi Riikonen 

In Memoriam

Vanhempi asentaja 
Jouni Suurnäkki 

* 10.3.1966 Elimäki  + 9.8.2007 Säkylä

Porin Prikaati on menestynyt tänä 
vuonna Puolustusvoimien urheilukilpai-
luissa hyvin vakuuttavasti. Menestykses-
tä mainittakoon esimerkiksi sotilaiden 
jalkapallon SM, suunnistuksen sotilai-
den SM kisoista varusmiesten joukkue-
mestaruus ja yleisurheilusta sotilaiden 
SM yleismestaruus.

Sotilaiden SM-saavutukset: 

Suunnistus
Partiossa
A - sarja, 1 sija: Kapt Erik Fabritius, Ltn 
Markku Virtala, Opp Johannes Pohjala, 
Opp Henrik Väisänen
B- sarja, 1 sija: Ylil Eero Pietilä, Kapt 
Vesa Koskinen, Kok Antti Nurminen, 
Jääk Robin Fröberg

Yleinen
2. sija: Kapt Raimo Turtinen
2.sija: Opp Johannes Pohjola
1. sija: Kapt Vesa Koskinen

Jalkapallon sotilaiden SM:  1. Sija

Hiihto, varusmiesten 15 km perinteinen:  
1. Sija, Jääk Joonas Lindell

Yleisurheilu, sotilaiden SM: Yleismes-
taruus

Ammunta: 1. Sija, Alik Tuulia Lind-
roos
Henkilökunta: 2. Sija, Ylil Juha Vilja-
nen, Ylil Timo Lehtimäki

Ampumasuunnistuksen sotilaiden SM: 
2.sija

Urheilumenestystä
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”Sotilaskotialueen aluetoimikunnan 
tarkoituksena on lisätä sotilaskotijärjes-
tön maanpuolustusvalmiutta ja edistää 
sotilaskotiyhdistysten yhteistoimintaa. 
Sotilaskotialueilla on keskeinen tehtä-
vä poikkeusolojen sotilaskotitoiminnan 
suunnittelussa ja mahdollisissa poik-
keusoloissa. Sotilaskotiliitto ja Pääesi-
kunta ovat sopineet, että poikkeusolois-
sa sotilaskotijärjestö huolehtii ja vastaa 
puolustusvoimien kanttiinitoiminnasta. 
Poikkeusoloissa kanttiinitoiminta liite-
tään osaksi puolustusvoimien huoltojär-
jestelmää.” 

Näin kiteyttää Sotilaskotiliiton Vihreä 
kirja aluetoimikunnan tehtävän.

Säkylän Sotilaskotiyhdistys kuu-
luu siis Turun ja Porin sotilaskotialu-
een aluetoimikuntaan, missä yhdistystä 

Turun ja Porin sotilasko-
tialuetoimikunta, mikä se 
on ja mitä se tekee?
Teksti: Susanna Vuorinen  Kuvat: Samuli Vahteristo

edustavat puheenjohtaja ja kouluttaja. 
Aluetoimikuntaan kuuluu Turun, Porin, 
Niinisalon ja Säkylän Sotilaskotiyhdis-
tysten sekä Rannikkosotilaskotiyhdistyk-
sen Selkämeren ja Turun paikallisosas-
tojen edustajat. Aluetoimikunta valitsee 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, 
aluesihteerin, sotilaskotipäällikön ja 
kouluttajan. Lisäksi vuosittain toimi-
kuntaan valitaan myös nuorten edustaja, 
jonka tulee olla alle 30-vuotias. Sotilas-
läänin esikunta on nimennyt toimikun-
taan ”vihreän veljen”. Kokouksissa on 
läsnä myös alueemme edustaja Sotilas-
kotiliiton hallituksesta. Aluetoimikunta 
kokoontuu 3 – 4 kertaa vuodessa ja eri 
yhdistykset emännöivät kokouksia vuo-
rollaan. 

Aluetoimikunta järjestää vuosittain 

palkatulle henkilökunnalle virkistyspäi-
vän sekä osallistuu keväällä ja talvella 
Niinisalon Pohjankankaalla käytäviin 
sotaharjoituksiin. Muutaman vuoden vä-
lein aluetoimikunta järjestää myös alu-
eelliset sisarpäivät, joihin jokainen alu-
eemme sotilaskotisisar on tervetullut.

Jotta asiat eivät olisi näin yksinker-
taiset, tämä kaikki on historiaa tämän 
vuoden lopussa. Ensi vuoden alusta tu-
lee puolustusvoimien rakennemuutok-
sesta johtuen myös sotilaskotialueemme 
muuttumaan, samoin kuin sen organi-
saatiokin…
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Henkilökunta

Sotilaskodin uudet työntekijät ovat 
Katja Puputti, Heidi Jortikka ja Hele-
na Vihervaara.

Henkilökunnan ja johtokunnan pe-
rinteinen syystapaaminen järjestettiin  
19.9. tutustumalla varuskunnan alueisiin 
portin sisäpuolella sekä maastossa. Po-
rin Prikaatin komentaja, prikaatikenraa-
li Markku Nikkilä kertoi johtokunnalle 
ja henkilökunnalle varuskunnan toimin-
nasta ja tulevaisuudennäkymistä. Vih-
reän Veljemme, majuri Reijo Saviojan 
opastuksella tutustuimme kasarmialuee-
seen, varusmiesten tupaan sekä ampu-
ma-alueen maastoon. Kiitos mielenkiin-
toisesta esittelystä, maittavasta ruoasta 
ja järjestelyistä.

Tapahtumat

5.7. kotiuttamisjuhlassa sisarista Su-
sanna Vuorinen.

13.7. alokkaiden tulotilaisuudessa si-
sarista Helena Koivisto ja Pirjo Vaano 
sekä avustamassa Riikka Haavisto ja 
Riikka Vuorinen. Musiikista tilaisuu-
dessa vastasi säkyläläinen Mortare ja 
esiintymässä olivat myös Säkylän Nais-
voimistelijoiden tanssitytöt. 

15.7 uusien alokkaiden tulojumalan-
palveluksessa sisarista  Helena Koivisto 
ja Pirjo Vaano.

25.7 pioneeriaselajin Smardeninpäi-
vän vuosipäiväjuhlassa Huovinrinteellä 
sisaria edusti Terttu Inkinen.

9.8. Marita Torkkeli mukana Turun 
Messuilla Naisten Valmiusliiton osastol-
la.

www.sakylansotilakotiyhditys.fi  
tai www.sotku.fi 

11.8. sisarten perinteinen kesäretki 
tehtiin Mänttään ja Ruovedelle. Retkel-
lä mukana 37 sisarta.

20.8. Turun ja Porin Sotilaskotialu-
een aluetoimikunnan kokouksessa Sä-
kylässä yhdistystämme edustivat Susan-
na Vuorinen, Marita Torkkeli ja Päivi 
Lainikka.

24.8. sisarista Susanna Vuorinen, 
Merja Lankinen ja Tuija Ryömä Sa-
lossa järjestetyssä sotilasvalatilaisuu-
dessa.

29.8. Ruotuväen viihdytyskiertue 
Huovinrinteellä, esiintymässä Indiga.

4.9. Ikivihreiden sisarten kesäretki 
Suontaustan Museolle.

15.–16.9. Marja Syrilä, Mar-
jaana Vihottula ja Susanna Vuo-
rinen Sotilaskotiliiton koulutus-
päivillä Hämeenlinnassa. 

30.9. Sotilaskotiyhdistyksen 
poikkeusolokoulutusristeily. Mukana 
koulutuksessa laivalla 31 sisarta.

Tulevaa

17.11. Tampereen Pirk-
kahallissa Suomen Kä-
dentaito-messut. Ilmoit-
tautuminen Tuijalle.

29.11. Säkylän Sotilaskotiyhdistys 
ry:n syyskokous sotilaskodissa. Kahvit 
alkaen 18.00 ja virallinen kokous alkaa 
18.30.

8.12. Katri Helenan ja Jari Sillan-
pään MeStarat JouluShow-konsertti 
Turkuhallissa. 

Ilmoittautuminen Tuijalle eri tapah-
tumiin numeroon 040 715 8006 tai (02) 
867 0430

KIITOS. Sotkuauton saapuminen 
maastoon on varusmiehille aina yhtä 
juhlava hetki.
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Säkylän Köörnummessa sijaitseva 
Talvi- ja jatkosotamuseo kuuluu 
eittämättä niihin kohteisiin, joi-

hin sotahistoriasta kiinnostuneiden kan-
natta poiketa. Museo on uudistanut re-
montin myötä ilmeensä. Avarat tilat ja 
selkeästi aihekokonaisuuksiin ryhmitel-
lyt esinekokoelmat avaavat mielenkiin-
toisen näköalan etulinjan jermujen ja ko-
tirintaman elämään. 

Talvi- ja jatkosotamuseossa kävijöi-
tä ovat kiinnostaneet eniten rintamakor-
suun ja lottakanttiiniin kerätyt esineis-

töt, mutta myös pula-ajan paperikengät 
saavat katsojat pysähtymään. Museoesi-
neiden mielenkiintoisuutta lisää se, että 
monilla esineillä on täällä oma tarinansa, 
kuten säkyläläisen Pentti Perttulin so-
tilassaappailla. Perttulilla olivat kyseiset 
saappaat Lieksanjärven partioretken ai-
kana, jonka tapahtumiin pohjautuu Olli 
Saarelan ohjaama Rukajärven tie -elo-
kuva.

Elokuvat ovat keskeisessä roolissa 
uudessa museossa ja niitä saa katsella 
samaan hintaan. Esimerkiksi koulujen 

sotahistoriaan liittyviä tunteja eloku-
valla höystettynä voidaan pitää muse-
on tiloissa. Valikoimissa on monia eri 
tahojen kanssa yhteistyössä toteutettuja 
elokuvia. Katsotuimpia ovat olleet Suo-
jeluskunnista kertova elokuva ja amerik-
kalaisten kanssa yhdessä tuotettu eloku-
va Talvisodasta. Näyttelytilassa on esillä 
myös paljon valokuvia Pekka Parikan 
Talvisota-elokuvasta. 

- Alun perin museo syntyi Talviso-
ta-elokuvan kerätystä rekvisiitasta. Sen 
rinnalle perustettiin yritys, joka pystyy 

Sotilassaappaista 
paperikenkiin Teksti ja kuvat: 

Samuli Vahteristo



tukemaan sota- ja sotilasaiheisten eloku-
vien sekä teatteri- ja tv-esitysten tuotan-
toa, museonhoitaja Ilpo Nurmi kertoo.

Puvustosta löytyy sadoittain eri ar-
meijoiden pukuja ja varusteita. Ilpo 
Nurmi on ollut asiantuntijana lukuisten 
elokuvien puvustamisessa ja taistelu-
kohtausten yksityiskohtien aitouden hi-
onnassa.

Talvi- ja jatkosotamuseon visuaali-
nen ilme on fi losofi an maisteri Maija 
Kärjen ja Ilpo Nurmen suunnittelema.  
Museon kokoelma koostuu tuhansista 

TYKÄTTY. Lottakanttiinin laaja esinekokoelma on lääkintäkor-
sun ohella yksi museon mielenkiintoisimmista kokonaisuuksista.

SAAPPAIDEN TARINA. Säkylän Tal-
vi- ja jatkosotamuseossa esittelijänä 
toimiva Joonas Heinilä avaa museoesi-
neiden tarinat. Kädessäään hänellä on 
säkyläläisen elokuvan nimikkohahmon 
Pentti Perttulin aidot ”Rukajärven par-
tioretken saappaat”.

yksittäisistä esineistä, joita on saatu yk-
sityisiltä henkilöiltä lahjoituksina. Mai-
ja Kärki on myös tehnyt mittavan työn 
saattaessaan museonesineistön ja kirjas-
ton teokset atk-pohjaiseen luetteloon.

Museossa on kahviotilat. Sen yhtey-
dessä on mahdollisuus tutustua 800 kir-
jaa ja lehteä käsittävään kirjastoon, joka 
on museokävijöiden vapaassa käytössä.
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Aurinko ja tummat pilvet taiste-
levat taivaan herruudesta vielä 
täysin mitoin, kun Ruotuväen 

viihdytyskiertueen valmistelut ovat ai-
van loppusuoralla. Yleisöä alkaa jo vä-
hitellen ryhmittyä Porin Prikaatin ur-
heilukentän liepeille. Kun kello lyö 
viisi, kuuluu kentältä huuto ”Rasteille, 
MARS!”, varusmiesten muodostama hä-
röpallo hajoaa ja ilta alkaa.

Ruotuväen viihdytyskiertueen tä-
män vuotiseen aikatauluun mahtuu nel-
jä varuskuntaa, joista Porin Prikaati on 
vuorossa kolmantena. Teemana on ”Jo-
kainen aamu on laulun arvoinen”. Ruo-
tuväestäkin löytyy siis huumorintajua. 
Kiertueen sisältö on hyvin monipuoli-
nen. Ilta alkaa erilaisilla rasteilla, joi-
ta osallistujat kiertävät kolmen hengen 
ryhmissä. Rasteja on moneen lähtöön, 
mm. Sumopaini, Singstar, Punkkaralli 
sekä Zarkus Poussan biisipaja. Kuuroi-
levasta sateesta huolimatta aktiivisuus ja 
naurun remakka rasteilla on kiitettävää 
ja rastikortit täyttyvät hyvää vauhtia.

- Rastit olivat kyllä hauskoja, varsin-
kin sumopaini näytti hauskalta, mutta 
emme harmiksemme kerenneet siihen. 
Suoritukset menivät hyvin, nyt mietim-
me jäämmekö odottamaan Indicaa, to-
teavat jääkärit Jari Hirvensalo, Heikki 
Haikonen ja Juha Heikkilä 3. Jääkäri-
komppaniasta. 

Tyttöbändi Indica yllät-
ti Ruotuväen viihdytys-
kiertueella Porin Pri-
kaatissa tunkeutumalla 
varusmiesten joukkoon 
lähitaisteluetäisyydelle. 
Haussa oli poikaystävä 
yhtyeen kosketinsoitta-
jalle. Mahtoiko valloitus-
yritys onnistua?

Rastien jälkeen urheilukentän ottaa 
haltuun Indica, joka saapuu näyttäväs-
ti Pasin kyydissä ja vetää yleisölle noin 
tunnin pituisen energisen keikan. Tyttö-
jen päästyä vauhtiin taivaskin kirkastuu 

ja aurinko alkaa viimein paistaa. Yleisö 
viihtyy ja on hyvin mukana, meno vain 
kiihtyy keikan loppua kohden. Varus-
miehille tarjottiin myös hieno tilaisuus 
päästä tutustumaan ”vastustajaan” lä-

hietäisyydeltä: tytöt etsivät kosketinsoit-
tajalleen uutta poikaystävää yleisön jou-
kosta. 

Indican jälkeen oli vuorossa Zarkus 
Poussan biisipajan tuotoksen esitys. Il-

Tyttöbändi 
hyökkäsi sulha-
sen hakuun 
prikaatiin
Teksti ja kuvat: Markus Vehmanen
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- Erittäin positiivisin mielin. Kiertu-
eella on ollut hauskaa olla mukana, pi-
dämme kaikki Puolustusvoimia tärkeänä 
instituutiona.

Mitä mieltä olette naisten vapaaehtoi-
sesta asepalveluksesta?

- Se on hieno mahdollisuus, olisin ti-
laisuuden tullen itsekin suorittanut ase-
palveluksen. 

Millainen tunnelma viihdytyskiertu-
een keikoilla on ollut? Entä Säkylässä?

- Tunnelma on ollut hyvä ja yleisöä 
on ollut todella paljon, vaikka on ollut 
hieman sateista. Säkylässä yleisö oli to-
della hyvin mukana. 

Viihdytyskiertue päättää tyttöjen 
keikkarupeaman, sillä heidän kesälo-
mansa alkaa Dragsvikin keikan jälkeen.

HUUMORIA. “Jokainen aamu on 
laulun arvoinen” -tapahtuman kon-
sertti sai yleisön syttymään.

lan aikana yleisö kävi biisipajassa sa-
noittamassa riimi kerrallaan uutta biisiä 
ja lopuksi Poussa yhdessä varusmiesor-
kesterin kanssa sovittivat riimit ja säve-
let yhteen ja esittivät kappaleen yleisöl-
le. Tuotos oli onnistunut ja sai ansaitusti 
raikuvat aplodit.

Vielä jaettiin palkinnot rastien voit-
tajille ja suuremmitta ongelmitta suju-
nut ilta sai päättyessään kiitosta monesta 
suunnasta, mm. Ruotuväeltä:

- Säkylässä on ilta mennyt kokonai-
suutena varsin mallikkaasti, täällä oltiin 
hyvin valmistuneita saapumiseemme. 
Rasteilla oli paljon osallistujia, varsin-
kin sumopaini vaikutti todella suositulta, 
samoin  Zarkus Poussan biisipajalla ol-
tiin erittäin aktiivisia, kiittelee Ruotuvä-
en tuotantosihteeri Päivi Hautalahti.

Indica innokkaasti 
mukana

Kiertueen pääesiintyjänä toiminut vii-
destä tytöstä koostuva Indica on valloit-
tanut esiintymislavoja ympäri maata nyt 
kuusi vuotta ja kerännyt laajan fanikun-
nan itselleen. 

Millä mielin bändi lähti kiertueelle 
mukaan, Indican rumpali Laura?
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Keisari syrjäytettiin maaliskuun ku-
mouksessa ja lokakuussa bolsevikkien 
kaappauksessa kaatui väliaikainen Ke-
renskin hallitus. Helsingin tapahtumat 
vuonna 1917 olivat pienoiskuva Pieta-
rin tapahtumista. Myös meillä päästiin 
väkivallan makuun jo maaliskuussa, kun 
varuskuntakaupungeissa hurrattiin mi-
liisien teloitusten ja venäläisten upsee-
rien murhien kunniaksi. Väkivalta näkyi 
konkreettisesti esimerkiksi Helsingin 
porttikongeissa. Kesän aikana kiista kul-
minoitui valtalakikiistaan. Eduskunta 
julistautui korkeimman vallan haltijak-
si 18.7., alistamatta päätöstään väliaikai-
sen hallituksen vahvistettavaksi. Näin 
laki jätti suhteemme emämaahan avoi-
meksi. Samanaikaisesti maassa vallit-
si sekasorto, kun puuttui järjestysvalta. 
Elintarvikehuollon romahdettua Venä-
jällä seurasi maamme kaupungeissa suo-
ranainen nälkä. Elintarvikkeiden oma-
varaisuusaste oli vain 40 % ja sodasta 
johtuen yhteydet ulkomaailmaan olivat 
olemattomat. Tavaraa ei ollut. Samalla 
kauppa ja teollinen toiminta tyrehtyivät. 
Maassa tehtyjen linnoitustöiden loppu-
minen aiheutti vielä suurtyöttömyyden. 
Venäjän väliaikaisen hallituksen hajotet-
tua eduskunnan pidettiin syksyllä uudet 
vaalit. Vaalien tulos oli, että vasemmis-
to menetti vuonna 1916 saamansa enem-
mistön ja uudet voimasuhteet olivat 108-
92 oikeiston eduksi.

Suurlakosta 
itsenäistymiseen

Vaalien jälkeen kukistui Venäjän vä-
liaikainen hallitus 7.11. ja meillä alkoi 
suurlakko 14.11. Meillä lakko ei kui-
tenkaan johtanut vallansiirtoon kuten 
Venäjällä vaan lakko päättyi 20.11. La-
kon jälkeen syntyi oikeistopuolueiden 
hallitus P.E. Svinhufvudin johdolla. It-
senäisyyssenaattina tunnettu uusi hal-
litus valmisteli itsenäisyysjulistuksen, 
joka hyväksyttiin eduskunnassa äänin 
108 vastaan 88. Vasemmisto olisi oman 
ehdotuksensa mukaan halunnut vielä 
neuvotella asiasta bolsevikkien kans-
sa. Monien vaiheiden jälkeen neuvosto-

Vapaussodan ja itse-
näistymisen mainingit 
1917-1918

TUKIPYLVÄÄT. Valkoisen armeijan 
päällystön muodostivat Jääkäripa-
taljoona 27:ssä Saksassa palvelleet 
jääkärit.

Ensimmäinen 
maailmanso-
ta muutti perus-
teellisesti Euroo-
pan kartan. Uusia 
valtioita syntyi 
romahtaneiden 
keisarikuntien 
raunioille. Kolme 
sodan vuotta oli-
vat luoneet myös 
Venäjällä tilan-
teen, jossa kol-
mesataavuotinen 
ylpeä keisarikun-
ta romahti muu-
tamassa kuukau-
dessa korttitalon 
lailla.

Lähteet:
Nouseva maakunta / Satakunnan 

historia VII osa ja Porin Prikaatin his-
toria / Tauno Sutela ja Antti Mikkola 
sekä Suomi 75 vuotta Itsenäisen Suo-
men historia osa I

Teksti: Pekka Kinkku 
Kuvat: Liisa Siltanen ja 
Olli Merikallio
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Vapaussodan ja itse-
näistymisen mainingit 
1917-1918

hallitus myönsi Suomelle itsenäisyyden 
31.12.1917. Tunnustus vahvistettiin Ve-
näjän työläisneuvostojen keskuskomi-
teassa 4.1.1918 ja Ruotsin, Ranskan ja 
Saksan hyväksyntä saatiin asialle saman 
tien. 

Suomi oli nyt itsenäinen. Tahto ja hy-
väksyntä asialle olivat olemassa, mutta 
kyky puuttui. Leninin suhde itsenäisyy-
teen oli skitsofreninen. Maassa oli edel-
leen 40 000 venäläistä sotilasta, joita Le-
nin aselähetyksin tuki. Samaan aikaan 
Stalin ilkkui Suomen työläisiä pelku-
ruudesta, kun he eivät uskaltaneet syös-
tä porvareita vallasta. Lopulta radikaali 
siipi sai vallan sosiaalidemokraattises-
sa puolueessa ja nosti kapinalipun 28.1. 
perustamalla kansankomissaarien neu-
voston, jonka johtajana oli puolueen pu-
heenjohtaja Kullervo Manner. Samal-
la määrättiin senaattorit vangittaviksi ja 
pääkaupungin julkiset rakennukset mie-
hitettiin. Oli alkanut punakaartin kapina. 
Suomen lailliseen hallitukseen joukko-
jen päälliköksi oli aikaisemmin tammi-
kuussa kutsuttu kenraali Mannerheim 
ja hänen käskystään alkoi samana päivä-
nä 28.1. Pohjanmaalla Vapaussota venä-
läisten joukkojen aseistariisumiseksi.

Vapaussota 

Nyt syttyneessä sodassa punaiset sai-
vat haltuunsa maan eteläosat ja tärkeim-
mät kaupungit eli Viipurin, Helsingin, 
Turun ja Tampereen. Valkoisten tukialue 
oli Pohjanmaalla. Hallituksen joukot 
saivat tuntuvan vahvistuksen helmikuun 
lopulla, kun Jääkärien pääjoukko vajaa 
1 000 miestä saapui Vaasaan 26.2. Aluksi 
taisteluissa oli aloite kapinallisilla, mut-
ta se siirtyi vähitellen valkoisille. Sodan 
ratkaisutaistelut tapahtuivat Tampereel-
la maalis-huhtikuun vaihteessa, kun val-
koiset ankarien katutaistelujen jälkeen 
valloittivat kaupungin. Kaupungin puo-
lustuksesta vastasi Hugo Salmela. Vilp-
pulan suunnalta paenneet kaartilaiset 
olivat sekasortoisessa tilassa tulviessaan 
maaliskuun lopulla kaupunkiin. Saarto-
rengas sulkeutui kaupungin ympärillä 
24.3. ja tilanne oli sen jälkeen toivoton. 
Motissa oli noin 10 000–12 000 puna-
kaartilaista. Huhtikuun 6. päivä nousi 
Pyynikin torniin valkoinen lippu, joka 
oli merkki siitä, että Tampereella kaatui 
noin 2 000 punaista ja noin 600 valkois-
ta. Valkoisten vangeiksi jäi noin 11 000 
punaista. Vapaussodan ratkaisu oli ta-
pahtunut.

Samoihin aikoihin oli Hangossa 
noussut maihin von der Goltzin johta-
ma saksalainen divisioona, joka valloit-
ti Helsingin 13.4. Tämänä jälkeen Kar-

jalan rintaman joukot Mannerheimin 
esikunnan suunnitelmien mukaan sai-
vat haltuunsa Viipurin 29.4. Sen jälkeen 
oli punaisesta Suomesta jäljellä enää 
Kymenlaakso ja osia Etelä-Hämees-
tä, jonne Satakunnan ja Varsinais-Suo-
men pakolaisvirrat olivat Lahden ja 
Hämeenlinnan välille jääneet mottiin. 
Näiltä seuduilta pakolaiset toukokuun 
alkupäivien kuluessa vangittiin ja siir-
rettiin Lahden ja Hämeenlinnan vanki-
leireille. Mannerheimin joukot pitivät 
sodan voitonparaatin Helsingissä 16.5., 
ja vapaussodan valkoinen kenraali oli 
näin todistanut, että maa oli jälleen va-
paa ja kapina oli kukistettu.

Porin Rykmentti 
vapaussodassa

Satakunnan rintamalla oli valkoisten 
vahvimmaksi tukikohdaksi muodostu-
nut Kankaanpään seutu ja punaisilla oli 
hallussaan Pori, Rauma ja Vammalan 
seutu. Kankaanpäässä johti sotatoimia 
ratsumestari Walter Bergh. Jääkäri-
luutnantti Paavo Talvela taas johti tais-
teluja Merikarvialla saatuaan sitä ennen 
haltuunsa Kristiinan seudun. Kankaan-
päästä valkoisten hyökkäys suuntau-
tui Ahlaisten ja Pomarkun kautta Noor-
markkuun ja Harjakankaalle. Kovimmat 
taistelut käytiin helmikuun lopulla La-
vian Sampakoskella ja Noormarkussa. 
Ylipäällikön nimettyä Satakunnan jouk-
kojen komentajaksi Ruotsin armeijan 
everstin Linderin alkoi Bergh kutsua 
joukkoaan Porin Rykmentiksi. Menetet-
tyään Tampereen vetäytyivät punaiset 
Satakunnassa etelään ja punakaarti luo-
pui Porista 13.4. Raumalta irtautuminen 
oli tapahtunut jo 10.4. ja kokonaisuu-
dessaan Paavo Talvelan johtama II Pa-
taljoona sai maakunnan haltuunsa, kun 
20.4. oli saatu yhteys Varsinais-Suomen  
Rykmentin joukkoihin Oripäässä. Ete-
nemisvaiheessa koh-
dattiin vain heikkoa 
vastarintaa, kun pu-
naiset sekasorron 
tilassa perheineen 
ja tavaroineen pyr-

kivät kiireellä Hämeenlinnan ja Lahden 
suuntaan, vailla tietoa määränpäästä. 
Johtajat olivat kehottaneet Siperiaan.

Sodan lopputulos oli valkoisten voit-
to, mutta hinta oli karmea. Kaikkiaan sai 
surmansa sodassa tai sen välittömissä 
seurauksissa noin 30 000 henkeä. Siitä 
kärsimään joutuneiden määrä oli monin-
kertainen, kun lasketaan mukaan myös 
lesket ja orvot. Suuri murhenäytelmä 
oli myös suomalaisen työväenliikkeen 
piirissä tapahtunut hajaannus. Yhtenäi-
syyden menetystä seurasi poliittisen 
painoarvon ja uskottavuuden menetys 
vuosikymmeniksi. Kapinan johtohen-
kilöiden pakeneminen Venäjälle johti 
Suomen kommunistisen puolueen pe-
rustamiseen. Edelleen kaikille Venäjälle 
siirtyneille punaisille ja heidän kannat-
tajilleen oli suuri murhenäytelmä, että 
heistä valtaosa tuli likvidoiduiksi Stali-
nin vainoissa 1930-luvulla. Vallankumo-
us oli syönyt lapsensa.

Ihmeen hyvin sodan haavat umpeu-
tuivat, koska jo talvisodan ja jatkosodan 
päivinä valkoisten ja punaisten pojat yh-
tenä miehenä samoissa poteroissa puo-
lustivat kotejamme. Sodat olivat Vapa-
ussodan loppunäytös ja taistelut käytiin 
Mannerheimin johdolla ja korkein sotien 
aikainen päällystö oli jääkäriupseeristo.

Vihanpito ja epäselvyydet itärajal-
la jatkuivat voitonparaatin jälkeen vielä 
pari vuotta. Venäjällä oli käynnissä si-
sällissota punaisten ja valkoisten välillä 
ja Suomesta tehtiin heimosotaretkiä Au-
nukseen ja Viennaan. Rauhansopimus 
solmittiin viimein Tartossa 14.10.1920 
neljä kuukautta kestäneiden pitkien ja 
vaikeiden neuvottelujen jälkeen. Rau-
hanteossa Suomi sai Petsamon alueen. 
Julkisessa keskustelussa Tarton sopimus 
sai häpeärauhan leiman, koska Itä-Kar-
jalaa koskevat toiveet eivät siinä toteu-
tuneet. Sopimus kuitenkin läpäisi edus-
kuntakäsittelyn joulukuun alussa 1920. 

TORRAKKO. Venäläisistä varuskun-
nista takavarikoidut kiväärit muodos-
tivat itsenäisyyden alkuajan armejan 
aseistuksen. Kuvassa malli 1891.
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Lämmin ajatus ...Lämmin ajatus ...

AvoinnaAvoinna
ma-to klo 8.30-20.30,ma-to klo 8.30-20.30,

pe 8.30-20.00,pe 8.30-20.00,
la 16.00-20.00 jala 16.00-20.00 ja
su 12.00-20.00.su 12.00-20.00.


