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Porin Prikaatissa vastataan 
kasvaviin haasteisiin

 PÄÄKIRJOITUS

Everstiluutnantti

Jari Kytölä

Päätoimittaja

P
orin Prikaatin rooli on 
vuosien 1997 ja 2001 
turvallisuus- ja puolus-
tuspoliittisten selonte-
kojen myötä muuttunut 

ja monipuolistunut merkittävästi. Pri-
kaatista muodostettiin Läntisen Maan-
puolustusalueen valmiusyhtymä ja 
samalla aloitettiin kansainvälisten val-
miusjoukkojen kouluttaminen. Val-
miusyhtymäksi määrittämisen myö-
tä prikaatin sodan ajan kokoonpanoa 
ryhdyttiin kehittämään Prikaati 2005:n 
eli valmiusprikaatin vaatimusten mu-
kaisesti. 

Kansainvälisten valmiusjoukkojen 
toimintakentässä prikaatin rooli on 
muuttunut konkreettisesti, näkyvästi 
ja koko prikaatin henkilöstön palve-
luksessa ja arkityössä tuntuvaksi. Nykyisen järjestelmän mukai-
sesti kaikki Suomen maavoimien kansainväliset valmiusjoukot 
ovat Porin Prikaatin perustamis- ja varustamisvastuulla. Kansain-
välisen koulutuksen aloittamisen jälkeen perustettiin prikaatissa 
joukkoja rauhanturvaoperaatioon ensimmäisen kerran kesällä 
1999, kun Suomi asetti Jääkäripataljoonan KFOR-operaatioon 
Kosovoon. Muutaman vuoden ”hiljaiselon” jälkeen perustettiin 
ja koulutettiin keväällä 2003 ensin Esikunta- ja Viestikomppania 
Kosovon Keskisen Prikaatin käyttöön ja heti perään Esikunta- ja 
Vartiokomppania YK:n UNMEE-operaatioon Afrikan sarveen. 
Viime keväänä Porin Prikaati toteutti kokeiluluonteisesti ensim-
mäisen rotaatiokoulutuksensa, kun UNMEE:n käytössä olevan 
komppanian vaihtohenkilöstö koulutettiin Säkylässä. Kuluvana 
syksynä on lyhyellä valmisteluajalla perustettu, varustettu ja kou-
lutettu Bosniaan EU-johtoiseen Althea-operaatioon lähetettävät 
suomalaiset joukot, hieman yli 200 rauhanturvaajaa.

Ensi vuonna Porin Prikaati vastaa sekä Kosovon että Bosni-
an joukkojen rotaatiokoulutuksesta. Tämä tarkoittaa neljää noin 
kahden - kolmen viikon koulutustilaisuutta ajoittuen kevääseen 
ja syksyyn. Koulutettavaa henkilöstöä on hieman vajaa tuhat. Se 
vastaa käytännössä lähes kolmatta saapumiserää vuodessa. Li-
säksi otetaan vastaan Afrikan operaatioon osallistuneen joukon 
purkamiseen liittyen materiaalia huollettavaksi ja jälleen varas-
toitavaksi. Koulutuksen saralla osallistutaan kahteen kansainväli-
seen harjoitukseen ja toteutetaan prikaatin vuosittaiset koulutus- 

ja harjoitustapahtumat yhteensä noin 2 500 
asevelvollisen kouluttamiseksi ensi sijassa 
kansallisen puolustuksen ja toiseksi kan-
sainvälisten valmiusjoukkojen riveihin.

Kun tulevia vuosia tarkastellaan tänä 
syksynä julkaistun vuoden 2004 puolustus-
poliittisen selonteon linjauksia vasten, on 
Porin Prikaatin osalta nähtävissä toiminta-
volyymin kasvu edelleen. Puolustustamme 
kehitetään vahvasti kansallisen puolustuk-
sen lähtökohdista. Tämä merkitsee valmi-
usprikaatille vuoteen 2008 saakka mittavaa 
uuden kaluston vastaanottoa, varastointia, 
koulutuskäyttöön ottoa ja palkatun hen-
kilöstön sekä asevelvollisten koulutusjär-
jestelyjen kehittämistä. Nämä positiiviset 
kehitysnäkymät asettavat prikaatillemme 
lähitulevaisuudessa isoja haasteita, joihin 
vastaaminen on selonteonkin linjausten 

mukaisesti Porin Prikaatin ensisijainen tehtävä. 

Porin Prikaatin kannalta kolmen viimeisen selonteon määrit-
tämän kehityssuunnan käytännön toteuttamisessa on tärkeää, että 
joukon käytössä olevat resurssit vastaavat asetettuja tavoitteita. 
Uusi sotavarustus on kyettävä asianmukaisesti varastoimaan sekä 
huoltamaan ja asevelvollisten koulutus on kyettävä toteuttamaan 
uuden sotavarustuksen suorituskykyä vastaavalla tavalla. Saman-
aikaisesti on oltava kyky kouluttaa ja varustaa vuosittain rauhan-
turvaoperaatioihin lähtevä henkilöstö sekä tarvittaessa perustaa 
rauhanturvajoukko uuteen operaatioon.

Jo nyt näköpiirissä olevat haasteet vaativat lisäresursseja. Se-
lontekojen määrittämien tavoitteiden saavuttamisessa ylempien 
johtoportaiden merkitys on keskeinen. Prikaatille on kunnia-asia 
hoitaa velvollisuutensa hyvin, mutta aina ei pelkkä tahto riitä. 
Voimavaroja keskittämällä tulee luoda tarvittava infrastruktuuri 
sekä kohdentaa myös osaavaa, ammattitaitoista henkilöstöä vas-
taamaan uusiin haasteisiin.
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Tilanne Balkanin alueella on tällä 
hetkellä kohtuullisen vakaa. 
- Ilman rauhanturvaajien ja sivii-

likriisihallinnan operaatioiden läsnäoloa 
tilanne saattaisi riistäytyä käsistä, sanoo 
joukon perustamista koordinoiva projek-
tiryhmän johtaja, everstiluutnantti Jan-
ne Oksanen. 

Joulukuussa alkavan Althea-ope-
raation koko vahvuus on noin 7 000 
henkeä. Se ottaa vastuulleen Naton 
SFOR-operaation tehtävät, erityises-
ti Daytonin rauhanprosessin tukemisen. 
- YK:n mandaatille perustuva Althea on 
merkittävin Euroopan unionin tähän asti 
johtamista sotilaallisista kriisinhallinta-
operaatioista. Se toteutetaan Euroopan 
Unionin ja Naton pysyvien yhteistyöjär-
jestelyjen mukaisesti Naton suunnittelu- 
ja esikuntarakenteisiin tukeutuen, Oksa-
nen kertoo. 

Hän uskoo, että EU ja sen rauhantur-
vaoperaation joukot pystyvät pitkällä ai-
kavälillä parsimaan niitä syviä erimieli-
syyksiä ja koston kierrettä, joka alueella 
vaikuttaa vahvana ihmisten mielissä.

- Yksi rauhanomaisen kehityksen 
porkkanoista on tarjota alueen valtioil-
le EU:n jäsenyyttä. Se edellyttää väki-
valtaisuuksien kierteen lopettamista, 
korruption kitkemistä, ihmisoikeuksien 
kunnioittamista ja oikeusjärjestelmän 
uskottavuuden palauttamista. 

Prikaati kouluttaa EU:n joukkoja  
Bosnia-Herzegovinaan

Teksti  Samuli Vahteristo
Kuvat: Ville Suvanto

Suomi lähettää jouk-
koja EU:n kriisinhallin-
taoperaatioon Bosnia-
Herzegovinaan. 
Noin 230 hengen vah-
vuisen suomalaisosas-
to perustettiin ja koulu-
tettiin Porin Prikaatissa 
syyskuussa. Koulutusta 
annettiin lisäksi Viesti-
rykmentissä Riihimäel-
lä ja Puolustusvoimien 
Kansainvälisessä Kes-
kuksessa Niinisalossa.

Kiistaton tosiasia Oksasen mielestä 
on se, että demokratia ja ihmisoikeuk-
sien kunnioittaminen luo tilaa vakaalle 
yhteiskunnalliselle kehitykselle.

- Ihmisten elinolot muuttuvat vähin 
erin paremmaksi ja he huomaavat, että 
rauhan tila tuo kaikille väestöryhmille 
paremmat elämän edellytykset.

Oksasen mukaan positiivisia esimerk-
kejä tästä on jo olemassa.

- Slovenia on EU:n jäsen ja Kroatia 
on sellaisen demokratian tiellä, jonka 
myötä EU:n portit tulevat jatkossa raot-
tumaan entistä enemmän.. 

Suomalaisille 
johtovastuuta

Suomalainen rauhanturvajoukko Bos-
nia- Herzegovinassa (SRJBIH) on mää-
rä sijoittaa monikansallisen operaation 
pohjoiseen taisteluosastoon MNTF (N).

- Taisteluosaston koko vahvuus on 
1200 henkeä. Suomelle on kaavailtu 
myös taisteluosaston johtovastuuta ke-
sään 2005 asti. Komentajaksi on tulossa 
prikaatikenraali Juha Kilpiä, Oksanen 
sanoo. Suomalaisista noin 200 rauhan-
turvaajaa sijoittuu operatiivisiin tehtä-
viin ja noin 30 henkilöä tukikohdan vas-
taanotto- ja kunnostustehtäviin. Heistä 
suurin osa on vapaaehtoisia reserviläi-
siä, loput palkattua henkilökuntaa. 

- Yksi osa suomalaisista tulee sijoit-
tumaan Daytonan rauhanprosessin to-
teutumista valvovaan yksikköön, josta 
käytämme nimitystä Komposiitti-komp-
pania. Se koostuu pääosin upseereista ja 
se seuraa, että rauhansopimuksessa käs-
kettyjen asevarastojen, ammusten ja si-
viilien hallussa olevien aseiden luovu-
tus toteutuu sovitulla tavalla, Oksanen 
kertoo.

Yksikön henkilöstö liikkuu maasto-
henkilöautoin ja sillä on aseena pistooli.

- Kevyellä lähes rauhanomaisella va-
rustuksella halutaan viestittää alueen vä-
estölle uskoa olojen vakautumisen edis-

Everstiluutnantti Janne Oksasen mu-
kaan suomalaiset rauhanturvaajat tu-
levat sijoittumaan pohjoiseen taistelu-
osastoon.
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tymisestä. Henkilöstöön valitut ovat 
kokeneita rauhanturvaajia ja heistä huo-
kuu kokemuksen ja iän tuomaa arvoval-
taa, Oksanen toteaa.

Suomalaisten vastuulla on myös ope-
raatioon viestijärjestelmä (DCN eli Dep-
loyable COTS Network), joka perustuu 
Suomessa kehitettyyn tekniikkaan. 

- Suomalaisten Tetra-radioon perus-
tuva viestitekniikka edustaa maailmal-
la kysyttyä osaamista, jossa yhdestä 
kapulasta voi saada yhteyden sekä pu-
helimeen että radioon. Se tuo järjes-
telmän käyttäjälle varmuutta ja vaihto-
ehtoja eri tilanteissa, Oksanen kertoo.

Menestyminen 
perustuu
koulutukseen

Huovinrinteellä kahdessa viikossa to-
teutettu tiivis koulutus- ja valmistelujak-
so antaa henkilöstölle perusvalmiudet ja 
edellytykset toimia alueella.

- Henkilökohtainen varustus, roko-
tukset ja paperisota vievät koulutusjak-
sosta oman aikansa. Koulutusohjelmaan 
kuuluu muun muassa ase- ja ampuma-
koulutus sekä lääkintä-, miinaturvalli-
suus-, ajoneuvo- ja viestikoulutus. Ope-
raatioon lähtevien on hallittava myös 
voimankäytön periaatteet ja kriisinhal-
lintaoperaatioihin vaikuttavat määräyk-
set. Koulutusta tullaan jatkamaan toi-
minta-alueella. Tämä ei ole uutta, sillä 
suomalaisten rauhanturvaajien menes-
tyminen eri operaatioissa perustuu osal-
taan jatkuvaan koulutukseen, Oksanen 
muistuttaa. Hänen mukaansa näyttää 
siltä, että erityyppisiin kansainvälisiin 
rauhanturvaoperaatioihin tullaan ko-
mentamaan suomalaisia joukkoja myös 
jatkossa.

Suomen lisääntyvä panos rauhantur-
vatehtävissä on ennakoitavissa myös äs-
kettäin julkaistusta turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittisesta selonteosta. 

- Sen yksityiskohtaista sisältöä ja 
merkitystä Porin Prikaatille ja kansain-
väliselle koulutukselle ei ole vielä täy-
sin avattu. Näyttää kuitenkin siltä, että 
jatkossakin prikaati saa vastuullisia 
kansainväliseen koulutukseen liittyviä 
tehtäviä. Se merkitsee vastuun lisäksi 
toivottavasti myös lisääntyviä resursse-
ja niin tilojen kuin henkilöstönkin osalta, 
Oksanen arvioi.

Viestit kulkevat
Viestikomppanian varapäällikök-

si Bosniaan lähtevälle kapteeni Mikael 
Puskalle tuleva rauhanturvaamistehtävä 
on järjestyksessä toinen.

- Kun jäin 90-luvun alussa palveluk-

seen niin silloin ei vielä voinut uneksia-
kaan kansainvälisistä tehtävistä. Olen 
palvellut aiemmin Kosovossa ja lähden 
mielelläni ulkomaan komennukselle. 
Kansainvälinen ilmapiiri sopii minulle.

Puskan yksikkö, noin 100 hengen 
vahvuinen viestikomppania sijoittuu 
Koillis-Bosnian alueelle, jossa se luo 
viestiyhteydet yli 1000 hengen vahvui-
selle rauhanturvajoukolle. 

- Järjestelmän pohja on täysin kaupal-
linen, jossa on ruotsalainen minilinkki-
järjestelmä sekä kotimainen Tetra-radio 
ja ”kapula”. Käyttäjät tulevat edusta-
maan useita kansallisuuksia. Joukko-
jen toimialueen laajuus on 5000 km². 
Reserviläisistä koostuvan joukon pää-
osa on minulle entuudestaan tuttu, Pus-
ka kertoo.

Bosniaan olot ovat kohtuullisen va-
kaat ja Puskan mukaan lähtevä joukko 
on saanut aivan viime käden tiedot alu-
een tilanteesta.

- Rauhallisin mielin  tässä lähdetään 
tekemään työtä hieman erilaisiin ym-
pyröihin, jossa laitamme viestit kulke-
maan. Siviiliyhteydet kotiin pystymme 
hoitamaan omalla kännykällä, kertoo 
Puska, jonka viestejä kotimaassa odot-
taa avovaimo.

. 

Kuuntelijan taitoa tar-
vitaan

Luutnantti Antti Kohtanen on koke-
nut rauhanturvaaja, sillä hän on hank-
kinut kokemusta joukkueenjohtajan 
tehtävistä Kosovossa ja Eritreassa. Bos-
nia-Hertzegovinassa  Kohtasta odottavat 
uudentyppiset tehtävät, jossa kuuntele-
misen ja myötäelämisen taito on tarpeen

- Tulen toimimaan yhteysupseeri tii-
missä, jossa on kahdeksan upseeria. 
Tehtävämme on luoda yhteyksiä pai-
kalliseen väestöön, pyrimme kuulemaan 
heidän murheitaan ja edistämään hyviä 
suhteita. Tehtävämme on välittää myös 
tietoa eteenpäin, jotta päätöksentekijät 
voisivat edistää rauhanpyrkimyksiä.

Kaikki tiimissä toimivat ovat Kohta-
sen mukaan kokeneita rauhanturvaajia.

- Toimimme pareittain tai kolmen 
hengen tiimeinä. Se tuo turvallisuutta 
ja jokaisen henkilökohtainen osaaminen 
antaa lisää ammattitaitoa, jota vaikeassa 
tehtävässä varmasti tarvitaan.

Kohtanen matkustaa kohdealueel-
le marraskuun puolivälissä ja kotiin jää 
vaimo neljän lapsen kanssa.

- Vaimo ja lapset ovat sopeutuneet 
isän poissaoloon, se ei ole meidän per-
heessä ongelma. Lähden odottavin 
mielin uuteen tehtävään, joka jatkossa 
saattaa avata tietä esimerkiksi sotilas-
tarkkailijan tehtäviin.

Kapteeni Mikael Puska tuntee 
viestiasioiden salat ja hän läh-
tee viestikomppanian varapääl-
liköksi. 

Luutnantti Antti Kohtanen on ko-
kenut rauhanturvaaja ja hänen 
taitojaan tarvitaan yhteysupsee-
rina.
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Porin Prikaatin laatupäällik-
kö, kapteeni Raimo Turtinen 
voitti sotilaiden suunnistuksen 

pikamatkan maailmanmestaruuskul-
taa Hollannin Harskampissa ja sijoittui 
normaalimatkalla hopealle. Turtinen on 
asettanut tavoitteensa vuonna 2005 Lap-
peenrannassa järjestettäviin sotilaiden 
MM-kisoihin, mutta hänen kuntonsa oli 
kohdallaan jo vuotta aiemmin.

Turtinen lähti 5,3 kilometrin pitui-
selle, 19 rastia käsittävälle suunnistus-
taipaleelle lähtölistan keskivaiheilla. 
Juoksurytmitys ja suunnistus onnistuivat 
lähes nappiin.

- Pikamatkalla ei ole varaa lepsui-
luun, otteen piti olla rauhallisuudes-
ta huolimatta tiukka. Helppojen välien 
jälkeen pidin pään kylmänä ja rauhoitin 
suunnistusta tiedostamalla, että seuraava 
rasti voi olla vaikea. Pari pientä virhet-

Raimo Turtinen suunnistiRaimo Turtinen suunnisti
kultaa ja hopeaa sotilaiden kultaa ja hopeaa sotilaiden 

MM-kisoissaMM-kisoissa

tä tein. Viimeisen rastin jälkeen tiesin, 
että ainakin lähellä kymmenen sakkia 
ollaan.

Turtinen sai maalialueella jännittää 
tovin ennen kuin starttilistan loppupään 
pahimmat uhkaajat saapuivat maaliin.

- Toiseksi tullut Viron Marek Nömm 
jäi 34 sekuntia. Se on pikamatkalla yllät-
tävän suuri ero.

Turtinen kertoo viihtyvänsä parhaiten 
sellaisessa maastotyypissä, jossa juoksu-
vauhdin voi pitää kovana. Kilpailumaas-
to Hollannissa ei ollut niin tasaista kuin 
odotettiin.

- Maasto oli matalaa mäntymetsää 
kasvavaa harjannetta, jossa oli paljon 
pieniä teräviä kumpareita ja suppia. 
Maasto näytti kuitenkin sopivan minul-
le.

Turtisen hienoa menestystä täydensi 
normaalimatkan hopeatila.

Teksti ja kuva:
Samuli Vahteristo 

- Jäin voittajalle Venäjän Roman Efi -
moville vain 14 sekuntia. Kolmanneksi 
tuli Venäjän viime vuoden maailman-
mestaruutta puolustanut Valentin No-
vikov. 

Puitteet 
kunnossa

Turtisella on useita ampumasuunnis-
tuksen EM- ja PM-palkintosijoituksia 
aina kirkkaimpia mitaleita myöten. Ai-
kaisemmin hän on sijoittunut sotilaiden 
MM-kisoissa kolmesti kymmenen par-
haan joukkoon. Paras sija SM-kilpailuis-
ta henkilökohtaisessa sarjassa on neljäs. 
Viestistä hänellä on hopeamitali. 

Hiisi-rastia edustavan 33-vuotiaan 
Turtisen suunnistus on kulkenut tänä 
vuonna mallikkaasti. Kainuun Rastivii-
kolla lähes varmana pidetty voitto kutis-
tui kuitenkin sekuntitappioon. Pettymyk-
sen haavoille palsamia toi MM-voitto. 

Tähtäin harjoittelussa on asetettu tule-
viin kisoihin. Turtinen sanoo kaiken ole-
van kunnossa tulevia kausia ajatellen.

- Pohja hyviin suunnistussuorituksiin 
on luotu aikaisempina vuosina puolus-
tusvoimien valmennusringissä, kasvatta-
jaseura Iisussa ja SK-Pohjantähden sekä 
Hiisi-rastin kovissa  viestikoitoksissa. 
Porin Prikaatissa on hienot olosuhteet 
harjoitteluun. Hiisi-rasti tarjoaa ammat-
timaisesti hoidetut puitteet suunnistajan 
menestymiselle. 

Lappeenrannassa käytävät seuraa-
vat MM-kisat kangastelevat jo Turtisen 
mielessä. 

- Harjoittelu kiinnostaa hyvän menes-
tyksen jälkeen. Joutsan maastot ovat hie-
not ja siellä minulla on mestaruus puo-
lustettavana, Turtinen sanoo.

Iistä kotoisin oleva Turtinen asuu ri-
vitalossa Köyliön kansallismaisemassa. 
Satu-vaimon lisäksi kannustusjoukkoi-
hin kuluvat kuusivuotias Juho-poika ja 
vielä nimeä vailla oleva suunnistajan-
alku, joka tulee aikanaan kilpailemaan 
veljensä tavoin miesten sarjassa.

Raimo Turtisen kunto on kohdallaan, sillä MM-saavutusten 
lisäksi hän voitti myös sotilaiden SM-kultaa. 
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kolumni
Jorma Pihlava on 

Turun Sanomien Säky-
län aluetoimittaja.

Tämän palstan esiintyjät ovat en-
nenkin kertailleet armeijakoke-
muksiaan, siksipä teen sen heti 

ensi kirjoittamalla. Varsinkin, kun sellai-
nen kuuluu olevan muotia. Kaivellaan-
han ehdokkaiden armeijatekosia esiin 
jopa USAn presidentinvaalikampanjas-
sa, joka kohta kiivastuu värikkäimmil-
leen. 

Omat kokemukseni ovat, kuinka ol-
lakaan,  Porin Prikaatista. Helmikuusta 
1977 tammikuuhun 1978.

Ellen olisi jo silloin ollut ylen kan-
kea priha, voisin ylvästellä ties millai-
silla saavutuksilla. Osoitin vähintään 
kohtuullista rohkeutta jo alokasajan 
hiihtokilpailussa, kun hukkasekunneista 
huolestumatta poikkesin ladulta sivuun 
kiireettömälle tupakkatauolle. Oli pak-
ko, sillä keuhkoni olivat rasituksesta rä-
jähtämäisillään.

Upseeripassissani ei ole muita arvo-
sanoja kuin kiitettäviä. Vaikka suksi ei 
luistanutkaan. 

• • •
Niin, tuskin olisi koko upseeripassia, 

ellen olisi aliupseerikoulussa päätynyt 
joukkueeseen, jonka johtaja ja pääkou-
luttaja oli ylivääpeli Tauno Varhia.

Alokasajan kokemukset eivät olleet 
motivoivia, mutta rauhallinen ja alusta 
loppuun oikeudenmukainen joukkueen-
johtaja pisti minutkin yrittämään paras-
taan. Oli mieluisaa olla kurssin päätty-
essä oppilasjohtajana, joka sai luovuttaa 
hänelle joukkueen kimppaan hankkiman 
viskipullon. En tiedä, tajusiko Tauno sil-
loin, että kaikki olivat mukana häntä ar-
vostaen. 

Pitkälti toistakymmentä vuotta myö-
hemmin, kun olin siirtynyt työskente-
lemään Säkylään ja tiemme taas kohta-
sivat, sain kuulla, että viskipullo taitaa 
olla juotu. Totesin, että sitä varten se oli 
hankittukin.

Iloitsin siitä, miten Tauno eteni toi-
miupseerina prikaatin esikunnan ylim-
piin luottotehtäviin. Siinä luoti tiesi 
paikkansa. Enkä tunnusta olevani ka-
teellinen, vaikka hän on saanut täysin 
palvelleena reserviläisenä touhuta ko-
kopäiväisenä harrastajana, mitä lie ne-
lisen vuotta.

Vaikka on yhtä nuori kuin minä.

Armeijakokemukset Armeijakokemukset 
ovat nyt muodissaovat nyt muodissa

Säkylässä työskennellessäni juttujen 
ja niitä pohjustavien kyselyjen aiheet 
liittyvät usein puolustusvoimiin. 

Ei ole kauan siitä kun puolustusvoi-
mat luettiin tietojen antajana alan hanka-
limpiin. Varuskunnan suunnasta ei kysy-
jälle vastannut edes kaiku.

En tahdo millään muotoa mielistellä, 
mutta puolustusvoimat on tullut reilusti 
esiin naamionsa takaa. Porin Prikaati on 
ollut käsittääkseni jopa edelläkävijä täl-
lä alalla.

Metsänrannan Jarmo sai ensimmäi-
senä ja Vihurilan Matti saa nyt komen-
tajalta vähintäänkin kohtuullisesti har-
kintavaltaa kertoa asioista siihen tahtiin 
kuin vaatimuksiltaan äkkipikaiset tiedo-
tusvälineet tietoja tahtovat.

Kirjoitin harkitusti kohtuullisesti. Pri-
kaatin tiedottaja on varuskunnan ykkös-
kivääri ulkomaailmaan, mutta hänkin 
tarvitsee pikatilanteen tullen tulitukea. 
Silloin sotilasorganisaatiossakin tulisi 
noudattaa yksinkertaista sääntöä: hän 
kertoo (= saa kertoa) joka tietää. Tiukan 
linjaorganisaation virkatie (vai oliko se 
asetie?) ei ole tähän paras lääke.

• • • 
Johtaminen kiinnostaa minua. Po-

rin Prikaatin komentajia olen järjestään 
kuulustellut johtamisfi losofi oista; vierai-
levia kissakauluksisia samoin, kun vain 
juttusille olen päässyt. Lueskellutkin 
olen aiheesta sieltä sun täältä.

Tärkeä kysymys kuuluu, miten par-
haiten motivoida varusmiehet koulutuk-

seen ja sen tuomiin tehtäviin. 
Uusi johtamisjärjestelmä on kelpo 

tapa, kun myös varusmiehet saavat 
mahdollisuuden arvioida esimies-
tensä toimintaa ja kaikki tapahtuu 
osana koulutusta rehdisti kuonos-
ta kuonoon. Tämän uskoisi mo-
tivoivan paitsi koulutettavia, 
myös kouluttajia.

Tiedän, ettei komppani-
anpäälliköitä valita huutoää-
nestyksellä eikä tosi paikan 
tullen pidetä kokouksia ja 
päätetä yhdessä miten uhka 
torjutaan. Niitä tilanteita 
en edellisellä tarkoitta-
nutkaan.

• • • 
Jos toimittajan va-

paudella saa arvioi-
da komentajien ja 
muiden asiasta kuu-
lemieni  johtamis-
fi losofi oita, niin 
ei siitä joukosta 
Lammioita ole 
löytynyt, monta 
Koskelaa kyllä.

Lammioita-
kin on, edel-
leen. Puolus-
tusvoimissa, 
mutta myös 
siviilissä, jossa 
heitä touhuaa vä-
liin haitaksi asti. 
Valitettavasti.



Edellisen kerran porilaiset vannoi-
vat sotilasvalan Turun  mukula-
kivillä vuonna 1988. Sijainnilla 

on  historiallista merkitystä, sillä Porin 
Prikaatin edeltäjäjoukko-osaston, silloi-
selta nimeltään Porin Rykmentin kasar-
mialue sijaitsee vajaan kilometrin päässä 
Turun Tuomiokirkosta. 

Valapäivän juhlallisuudet alkoivat 
Turun Piispanristin hautausmaalla, jos-
sa Porin Prikaatin komentaja eversti 
Markku Aherto, yliluutnantti Jari Lin-
tunen ja alokas Virpi Väänänen laski-
vat seppeleen Turun Sankariristille. 

Valapäivän paraatikatselmus suoritet-
tiin ja itse sotilasvala vannottiin Turun 
Tuomiokirkon aukiolla.

Kenttähartauden piti tuomiorovas-
ti Rauno Heikola. Veteraanit olivat 

Porilaiset palasivatPorilaiset palasivat
juurilleenjuurilleen
Teksti ja kuvat: Ville Suvanto

näkyvä osa tilaisuutta, sillä valan kaa-
van esiluki veteraanien edustajana ko-
mentajakapteeni evp. Antti J Näsi ja 
lauluosuuksista vastasi jo perinteeksi 
muodostuneeseen tapaan Veteranikuoro 
Rauman Isku.

Eversti Aherto painotti omassa pu-
heessaan valan merkitystä ja peruskou-
lutuskauden vaativuutta pehmeästä las-
kusta huolimatta.

- Älkää antako helpolla periksi, vaan 
hoitakaa voitto kotiin. Näyttäkää epäili-
jöille, että nykynuori pärjää siinä, missä 
edellisetkin saapusmiserät.

- Meidän nuorempien on muistettava 
olla nöyrän kiitollisia veteraaneillemme, 
jotka uhrasivat henkensä, terveytensä tai 
yli viisi vuotta nuoruudestaan meidän 
hyväksemme, kiitti Aherto veteraanien 

panosta Suomen itsenäisyydestä.
- Valanne mukana teistä tulee porilai-

sia, olkaa siitä ylpeitä ja pitäkää porilais-
ten tunnussanat: kunnia - velvollisuus - 
tahto aina mielessänne.

Valapäivä Turussa huipentui Itäisel-
lä Rantakadulla pidettyyn ohimarssiin, 
jonka jälkeen viestimiehet, jääkärit ja 
pioneerit siirtyivät perheidensä, ystävi-
ensä sekä tyttö/poikaystäviensä kanssa 
tutustumaan Porin Prikaatiin. Varus-
kunnassa yleisö pääsi muun muas-
sa tutustumaan varusmiesten ma-
joitustiloihin, kalustonäyttelyyn 
ja Porilaismuseoon. Tämän lisäksi elo-
kuvaluokassa esitettiin videoesityksiä ja 
päivän päätteeksi urheilukentän puolel-
la eri aselajit esittelivät osaamistaan toi-
mintanäytöksissä.

Vuoden 2004 heinäkuun saapumiserän 
kahdeksan viikon mittaisen peruskou-
lutuskauden toiseksi viimeinen viikko 
päättyi juhlallisin menoin 27. elokuuta 
Turussa Aurajoen rannalla, jossa so-
tilasvalansa vannoi yli 1000 alokasta. 
Tilaisuuksia oli todistamassa 200 va-
rusmiesjohtajan ja 80 palkatun sotilas-
henkilön lisäksi tuhansia varusmiesten 
omaisia ja ystäviä sekä muuten paikal-
le mielenkiinnosta ilmaantuneita.
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”Valalla on merkitys, 
ja tärkeä sellainen”

Yli tuhannen alokkaan joukossa va-
laa oli vannomassa myös Sotilaspolii-
si- ja Tiedustelukomppaniassa perus-
koulutuksen saanut turkulainen Juho 
Toivola.

- Tilaisuus oli mielestäni juhlalli-
nen ja kansaa kosiskeleva olemat-

ta silti liian sotilaallinen. Koko 
matka Turkuun oli mukava koke-

mus - tuntui hyvältä näyttää kaupun-
gin kaduntallaajille, että sotilaita löytyy 
tästäkin maasta ja riveissä on syvyyttä, 
kommentoi Toivola valatilaisuutta.

Vaikka monet pitävät valatilaisuutta 
pelkkänä juhlallisena menona ja yleisön 
silmänruokana, löytää Toivola valasta 

syvemmänkin merkityksen.
- Valalla on merkitys, ja tärkeä sellai-

nen. Valassa miehet ja naiset sitoutuvat 
puolustamaan maataan ja toteuttamaan 
maanpuolustuksen kannalta välttämättö-
miä toimia. Tietynlainen isänmaallisuu-
den henki oli vahvasti läsnä. Se oli yhtä-
aikaa ylvästä ja ahdistavaa.

- Itselleni jäi valasta päällimmäisek-
si tunne, että tilaisuus oli tärkeämpi su-
kulaisille ja tilaisuutta seuranneille van-
hemmille kavereille, jotka rinnastivat 
tapahtumia omiin kokemuksiinsa. Ehkä-
pä siis myöhemmin tilaisuus alkaa tun-
tua hienolta, Toivola selventää vaatimat-
tomalla tavalla jälkitunnelmia.

Tietynlainen isänmaallisuuden henki oli vahvasti läsnä. 
Se oli turkulaisen Juho Toivolan mukaan yhtäaikaa 
ylvästä ja ahdistavaa.



10

Kallio ilmoitti tiivistettynä huo-
lensa siitä, ettei pampun ja ryn-
näkkökiväärin välille jää käy-

tännössä yhtään mitään.
- Kuolettavan voiman käytössä ei ole 

mitään epäselvyyksiä, mutta joukkojen 
hallintaan tarvittaisiin ehdottomasti uu-
sia keinoja, kuten esimerkiksi kumiluo-
teja, vesitykkejä, kyynelkaasua ja jopa 
ns. shokki- tai tainnutuskranaatteja, Kal-
lio ynnää.

Jari Kallio sanoo kantavansa huolta 
tehtäväänsä suorittavien joukkojen toi-
mintaedellytysten säilymisestä. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa riittävän vä-
limatkan säilyttämistä mellakoiviin 
siviileihin.

- Asia tuli täällä Kosovossa ajankoh-
taiseksi taas viime maaliskuussa, kun 
Mitrovicasta alkaneet ongelmat paisui-
vat hetkessä koko maakunnan kattavaksi 
kriisiksi, Kallio muistuttaa.

- Juuri tällä hetkellä emme mitään li-
sävarusteita tarvitsisi, mutta tilanne Bal-
kanilla voi tunnetusti muuttua hyvinkin 
nopeasti. Rauhallinen pintatilanne saat-
taa kehittyä hetkessä hyvinkin pienten 
asioiden takia täydeksi ruutitynnyriksi, 
hän korostaa.

Esitys voimankäyttösäännösten tar-
kastamisesta tehtiin jo toukokuun lopul-
la, minkä jälkeen se on edennyt varsin 
nopeasti valtakunnan päättävissä eli-
missä. Everstiluutnantti Kallion tietojen 
mukaan suhtautuminen on ollut kautta 
linjan positiivismerkkistä.

Lähtökohdiltaan
Porilainen upseeri

Jari Kallion ottaessa 31.7.2004 vas-
taan komentajan tehtävät Lipljanissa 
siirtyivät Kosovossa palvelevat suoma-

Kosovon suomalaisjo
palasivat porilaiskom

Kosovossa toimivan 
suomalais-irlantilaisen 
taisteluosaston uusi ko-
mentaja, everstiluut-
nantti Jari Kallio, 43, 
sai heti virkaanastu-
misensa jälkeen laajaa 
kotimaista julkisuutta 
otettuaan puheeksi rau-
hanturvaajien toimintaa 
määräävät ja osin myös 
rajoittavat kansalliset 
voimankäyttörajoituk-
set.

laiset rauhanturvaajat kolmen vuoden 
mittaiseksi venähtäneen tauon jälkeen 
käytännössä taas Porilaisupseerin ko-
mentoon.

Kosovon ensimmäinen suomalais-
komentaja Kari Sainio lähti tehtävään 
suoraan Huovinrinteeltä, kuten myös 
hänen seuraajansa Sakari Honkamaa. 
Arto Räty puolestaan siirtyi heti Ko-
sovon jälkeen Porin Prikaatin komen-
tajaksi.

Rätyä komentajina seurasivat vuo-
den pestin tehneet Jorma Ala-Sankila, 
Hannu Alen ja Vesa Kangasmäki.

Jari Kallio ehti työskennellä ennen 
Balkanille lähtöään kokonaista kahdek-
san vuotta tasavallan presidentin adju-
tanttina, mutta pohjimmiltaan hän on 
henkeen ja vereen Porin Prikaatin mie-
hiä.

- Minun sotilasurani ensimmäiset 
vuodet menivät Porin Prikaatissa, min-
kä tosiasian mainitsen ylpeydellä, Kal-
lio korostaa.

Paraisilta kotoisin oleva Kallio as-
tui 1980 vapaaehtoisena varusmiespal-
velukseen Huovinrinteelle, mistä hänen 
tiensä johti seuraavana vuonna edelleen 
Kadettikouluun. Porin Prikaatista löytyi 
myös uunituoreen luutnantin ensimmäi-
nen työpaikka. Tuolloin elettiin vuotta 
1984.

- Olin ilmeisesti sen verran yksinker-
tainen, että palasin töihin varusmiesai-
kani neljänteen komppaniaan, Kallio 
naurahtaa.

- Totuus on, että pääsin sinne, mihin 
halusinkin, hän jatkaa.

Sopiva paikka
suunnistajalle

Jari Kallio vakuuttaa, ettei hänellä 
ole pahaa sanaa sanottavanaan varus-
miesajaltaan. Päinvastoin.

- Joku olisi saattanut moittia koulu-
tusta ja Huovinrinteen maastoja rajuik-
si, mutta kaltaiselleni kilpasuunnistusta 
harrastavalle kaverille ne sopivat erin-
omaisesti, Kallio kehuu.

Varusmiehenä Kallio tutustui myös 
sittemmin everstiluutnanttina reserviin 
siirtyneeseen Jouko Sinisaloon.

- Jokke oli hieno esimies ja se tunne 
vain korostui päästyäni nuorena luut-
nanttina hänen alaisekseen kolmanteen 
jääkärikomppaniaan.

Muista esimiehistään Kallio haluaa 
nostaa varusmiesaikaisen joukkueenjoh-
tajansa Kari Kallion ja Juhani Norrin, 
joka oli hänen ensimmäinen päällikkön-
sä aktiiviupseerina.

- Unohtaa ei voi myöskään prikaa-

Jari Kallio sai Porin Prikaatista hyvät 
lähtökohdat upseerinuralleen

Teksti: Asko Tanhuanpää   Kuvat: Juha Käpyaho
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ukot
entoon

tin silloista komentajaa, eversti Rai-
mo Jokista. Olen edelleen ylpeä siitä, 
että Jokinen uskalsi nimittää juuri yli-
luutnantiksi ylennetyn miehen yksikön 
päälliköksi. Se tehtävä koulutti ja kas-
vatti vastuuseen, kiittää Kallio. Vuosi 
oli 1986.

Jari Kallion ja Porin Prikaatin tiet er-
kanivat syksyllä 1989, jolloin Kallio sai 
siirron kadettikouluun opettajaksi.

- Työn puolesta olen käynyt Huovin-
rinteellä sittemmin varmaan kymmen-
kunta kertaa. Viimeksi vierailin siellä 
viime kesänä, kun hain tytärtä ratsastus-
leiriltä, muistaa Kallio.

Pitkä kausi
adjutanttina

Suuren suomalaisen yleisön tietoi-
suuteen upseeri nimeltä Jari Kallio nousi 
kolmen tasavallan presidentin eli Mau-
no Koiviston, Martti Ahtisaaren ja 
Tarja Halosen adjutanttina. Siinä tehtä-
vässä vierähti kahdeksan vuotta. Ennen 
Kosovoon siirtymistään hän ehti työs-
kennellä hetken projektitehtävissä pää-
esikunnan kansainvälisellä osastolla.

- Tutustuin ennen Kosovoon tuloa-
ni mahdollisimman tarkasti paikallisiin 
olosuhteisiin, mutta tieto ja ymmärtä-
minen eivät ole Balkanista puhuttaessa 
välttämättä sama asia. Meille suomalai-
sille saattaa tuottaa vaikeuksia tajuta esi-
merkiksi sitä, että täällä ei kaihdeta mi-
tään keinoja perheen tai suvun kunnian 
takaamiseksi, Kallio maalaa.

Everstiluutnantti Kallio kuitenkin ko-
rostaa, ettei epäile hetkeäkään suoma-
laisten rauhanturvaajien onnistumista 
tehtävässään.

- Vapaaehtoisuus on yksi meidän valt-
tikorteistamme, se ei voi olla näkymät-

tä motivaatiossa. Lisäksi on nostettava 
esiin rotaatiokierto, joka vaihtaa kerralla 
puolet joukoista. Näin taataan jatkuvuus, 
hän muistuttaa.

Jari Kallio ylennettiin everstiluutnan-
tiksi itsenäisyyspäivänä 2000. Hänen 
komennuksensa Kosovossa päättyy ensi 
kesänä, minkä jälkeen edessä lienevät 
uudet tehtävät everstinä.

- Ei nyt kuitenkaan mennä asioiden 
edelle, Kallio toppuuttelee.

Sen Kallio suostuu kuitenkin myön-
tämään, että joukko-osaston komenta-
juus kotimaassa uran ensimmäisen ulko-
maankomennuksen jälkeen kiinnostaisi.

- En epäröisi hetkeäkään, jos minul-
le tarjottaisiin joskus Porin Prikaatin 
komentajan tehtäviä. Niin vahvat si-
teet siihen suuntaan ovat edelleen, hän 
myöntää.       

Porilainen-lehden avus-
taja, toimittaja Asko Tan-
huanpää kävi varta vasten 
Kosovossa kuulemassa 
everstiluutnantti Jari Kal-
lion ajatuksia voimankäy-
töstä rauhanturvaamis-
operaatioissa.
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Elokuun lopun afrikkalainen yö on 
ennakko-odotusten mukaisesti sy-

simusta, kun Lufthansan Boeing-737 
rullaa Eritrean pääkaupungin Asmaran 
kansainvälisen lentokentän ainokaista 
kiitorataa. Kello lähestyy 23:a, ja Suo-
mesta Frankfurtin kautta kulkenut lähes 
13-tuntinen matkanteko on päättynyt. 
Lentokenttärakennuksessa maahantulo-
selvitystä tekevä virkailija kirjaa tieto-
ni käsin lomakkeeseensa, jonka sivujen 
välistä pilkottaa kalkeeripaperin kul-
ma. Ajattelen, että lentokentän tietojär-
jestelmä on tilapäisesti pois käytöstä. 
Myöhemmin tulen huomaamaan, ettei 
sellaista olekaan. Lentokenttäalueen ul-
kopuolella edeltäjämme, kotiutuvat suo-
malaiset sotilastarkkailijat toivottavat 
meidät uudet rauhanturvaajat tervetul-
leiksi Eritreaan. Heidän vuoden mittai-
nen pestinsä on lähestymässä loppuaan, 
ja lähipäivinä heillä on edessä lento 
koti-Suomeen. Lämpöä on 19 astetta, ja 
muistan, että minua jännitti.

Taas lentokentällä. Takana on en-
simmäinen ripuli ja runsaan viikon 

mittainen sisäänajo sotilastarkkailijan 
elämään ja tehtäviin UNMEE-operaati-
ossa (United Nations Mission in Ethio-
pia and Eritrea), ja edessä lento tulevalle 
toimipaikalle, joka minun osaltani sijait-
see tulitaukolinjan eteläpuolella Etio-
piassa. Koulutukseemme on sisältynyt 
operatiivisten asioiden lisäksi opetusta 
ihmisoikeuksista, HIV/Aidsista, vies-
tiliikenteestä, materiaalihallinnasta, 
miinaturvallisuudesta, rahaliikentees-
tä, henkilöstöhallinnosta, autoilusta ja 
monesta muusta tulevan vuoden aikana 
tarvittavasta tiedosta ja taidosta. Ajo-
koulutuksesta vastannut saksalainen 
Karl Fisher paljastuu eläkkeellä olevak-
si everstiluutnantiksi, joka työskentelee 
operaatiossa UNV:nä eli vapaaehtois-
työntekijänä suhteellisen pienellä kor-
vauksella (United Nations Volunteer). 
”Kyllä te suomalaiset osaatte autoa 
ajaa”, Karl sanoo testiajomme alkajai-
siksi. Niin osaammekin, mutta toisin on 
eräiden muiden kansallisuuksien koh-
dalla. Ainakin joitakin sambialaisia up-
seereita lähetettiin takaisin puutteelli-
sen ajotaidon johdosta, ja romanialaisen 
everstiluutnantin kotiuttaminen neljän 
ajokokeen jälkeen sai samalla asemal-
la työskennelleen kollegani tuohduksiin 
maanmiehensä kohtalosta: kotiutettava 
joutui maksamaan paluulentonsa itse. 

Vuosi Afrikan sarvessa
YK:n lentoterminaalista meidät ohjataan 
aikanaan omalle koneellemme ja lento 
”sinne jonnekin ” alkaa.  

Tadzhikistanilainen lentomekaanik-
ko tulee sulkemaan venäläisvalmis-

teisen MI-8:n avattavan pyöröikkunan, 
mikä ennakoi koneen laskeutumista. 
Samaisesta ikkunasta näen, miten pö-
lyn levitessä aasit ja lampaat kaikkoa-
vat laskeutumispaikaltamme etäämmäl-
le. Roottorin lapojen pysähdyttyä astun 
vuorollani ulos kopterista Om Hajerin 
hekokentälle ja saan tuntea kuumuu-
den: laskeutuminen Asmaran 2400 met-
rin korkeudesta 400 metriin tuntuu myös 
lämpötilassa, joka on lähes + 40. Ruot-
salainen kollega, majuri Alf Norrbäck 
on minua vastassa. Vuodan hikeä, kun 
lastaamme muuttolaatikkoni autoon. 
Alf kääntää Toyota Landcruiserin keu-
lan kohti etelää ja tulevaa ”kotiani”. 
Tulitaukolinjan ylityksen jälkeen Etio-
pian puolella tarkistuspisteen sotilaat 
vaativat, poikkeuksellisesti, saada näh-
dä laatikkojeni sisällön. Alf protestoi 
voimakkaasti, mutta etiopialaissotilaat 
ovat järkkymättömiä: laatikot on avatta-
va. Hetkeä myöhemmin paikalle saapuu 
Alfi n kutsumana tuleva pomoni, ghana-
lainen majuri Samuel Kumi. Hänenkään 
vetoomuksensa eivät auta, laatikot on 
avattava, vaikkei se ole määräysten mu-

kaista. Ensimmäisen 
laatikon päällimmäi-
senä on Suomesta tuomani 
tyyny ja vaatteita, toisesta löytyy 
mm. kotimainen paistinpannu ja kui-
vamuonaa noin kuukaudeksi. Saam-
me jatkaa matkaa. Muutaman sadan 
metrin ajon jälkeen auto 
kaartaa Mereb 
Setit –ho-
tellin pihalle Humeran kau-
pungissa. Olen perillä.

Uusi perheeni eli Team 
Site Humeran hen-

kilöstö syyskuussa 2003: 
ghanalainen majuri Samuel 
Kumi, ruotsalainen maju-
ri Alf Norrbäck, amerikka-
lainen kapteeni Shannon 
Neller, uruguaylainen 
everstiluutnantti Hec-
tor Gularte, nepalilainen 
majuri Nabin Basynet 
ja sambialainen majuri 
Mulwanda Ackson. Kah-
ta samanlaista maastopu-
kua sotilastarkkailijoiden asemilta ei 
löydy, kaikki edustavat eri kansallisuuk-
sia. Meidän sotilaiden lisäksi asemalla 
työskentelevät YK:n palkkaamina tulk-

Team Site Humeran tarkkailijat tammikuussa 2004, neljän kuukau-
den palveluksen jälkeen: vasemmalta kapteeni Zolotic (Bosnia-Hertse-
govina), majuri Kazemitari (Iran), kirjoittaja, everstiluutnantti Otieno 
(Kenia), majuri Mulwanda (Sambia), majuri Gava (Romania) ja majuri 
Knudsen (Tanska). Kahta samanlaista maastopukua ei ole.12
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ki Negash ja siivooja Azeb. 
Aseman kokkina on paikal-
linen nuori musliminainen 

Zina, jonka palkan me 
sotilastarkkailijat mak-
samme. YK on vuok-
rannut hotellin alaker-
rasta neljä huonetta, 
joihin on sijoitettu 
toimisto- ja päivys-
tystila, keittiö ja kak-
si varastohuonetta. 
Niiden lisäksi jokai-

sella asemal-
le sijoitetulla 
tarkkaili jalla 
on oma huo-
ne, josta mak-
samme vuok-

raa. Partiokäyttöön on varattu kaikkiaan 
viisi ajoneuvoa. Meidän lisäksemme ho-
tellissa asuu paikallisia perheitä, satun-
naisia matkalaisia sekä hotellin omista-
ja, jolla kerrotaan olevan neljä vaimoa ja 
21 lasta. Länsimaisista hotelleista tuttua 
vastaanottotiskiä ei ole, eikä myöskään 
aulabaaria löydy mistään. Käytössämme 
on yksi WC ja kaksi suihkua. Toimisto- 
ja päivystystiloissa on ilmastointi, asuin-
huoneissa ainoastaan kattotuuletin.  

Pölyä. Sitä riittää näin sadekauden 
ulkopuolella viikon jokaiselle päi-

välle. Muistan taivaan itkeneen viimeksi 
joskus syyskuun alkupuolella, kun saa-
vuin tälle ensimmäiselle asemapaikal-
leni. Sen jälkeen elämässäni onkin ol-
lut kolme varmaa juttua: aurinko nousee 
joka ikinen aamu, teen omaa työtäni vii-
kon jokaisena päivänä, ja että tuo samai-
nen lämmönlähde painuu taivaanrannan 
taa jossakin Sudanissa, minusta katsot-
tuna lännessä, joka ikinen ilta. Ja tuota 
pölyä; sitä olen niellyt, nähnyt ja nostat-
tanut näillä Luoteis-Etiopian teillä, ku-
jilla ja kaduilla, niin ikään, joka ainut 
päivä. Se on osa minun työtäni. Osa ny-
kyistä elämääni.

Etiopialaisen prikaatin komentaja 
ottaa partiomme ystävällisesti vas-

taan esikunnassaan siviilivaatteisiin pu-

keutuneena, onhan nyt sunnuntai, hänen 
vapaapäivänsä. Hänen läheisin apulai-
sensa, nuori kapteeni, on etiopialaisen 
upseerin virkapuvussa kantaen kädes-
sään lyhytaaltoradiota, mistä hän maan-
miehilleen tyypilliseen tapaan kuunte-
lee kotimaansa lähetysvirtaa. Arviolta 
ikäiseni majuri, tuo prikaatin komenta-
ja, käy hakemassa kaksi jakkaraa, jotka 
ovat tarkoitetut partiomme jäsenille is-
tuttavaksi. Hän ei tee sitä mielistelläk-
seen meitä, kahta YK:n sotilastarkkaili-
jaa. Ei. Hän tekee sen kunnioituksestaan 
vieraitaan kohtaan, aivan kuten hän on 
tehnyt sen kaikkien niiden kuukausien 
aikana, jolloin olen hänet saanut tavata. 
Kyselemme prikaatin kuulumisia, tule-
via harjoituksia, joukkojen nykyistä ryh-
mitystä. Keskustelu sujuu hyvässä yh-
teisymmärryksessä, ja tuokion kuluttua 
päätämme jatkaa partiointiamme. Lu-
paamme pistäytyä taas viikon päästä. 

Eräänä päivänä tavanomaista pidem-
mällä partioretkellä etelä-afrikka-

laista alkuperää oleva, miinavahvistet-
tu Scout-partioautomme meni mykäksi, 
kun tein äkkijarrutuksen yllättäen eteen 
juosseen koiran vuoksi. Partiomme toi-
nen ajoneuvo lähti takaisin hakemaan 
hinausapua jordanialaiselta rauhantur-
vakomppanialta lähes 100 km:n päästä, 
ja jäimme kolmestaan tanskalaisen kol-
legani ja paikallisen kielenkääntäjämme 
kanssa. Ehdimme makailla hetkisen au-
ton varjonpuoleisella sivulla, kun huo-
masimme läheisessä olkimajassa asu-
van perheen emännän lähestyvän meitä. 
Kädessään hänellä oli lautasellinen vas-
tapaistettua paikallista leipää, injeraa, 
sekä kulho, missä oli mausteilla höys-
tettyä sulatettua voita. Tuo vaatimaton 
nainen, joka elämänsä aikana oli tuskin 
käynyt oman kotikylänsä ulkopuolella, 
kantoi syvää huolta meidän YK:n soti-
lastarkkailijoiden hyvinvoinnista. 

”Kun näin teidät ja tajusin teidän 
olevan pulassa, ajattelin, että teillä oli-
si nälkä”, auringon ja kovan työn ennen 
aikojaan kuluttama nainen kertoi kielen-
kääntäjämme tulkatessa. Nautimme kii-

Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

Tyypillinen etiopialainen asumus: oljista ja risuista koottu maja. 
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tollisina tarjotun aterian, mistä nainen ei 
pyytänyt mitään korvausta. Se oli hänen 
lahjansa meille. Aterian jälkeen odotel-
lessamme apujoukkoja virisi keskustelu 
onnesta ja onnellisuudesta. Kielenkään-
täjämme, joka oli koulutukseltaan opet-
taja, kertoi meidän pohjoismaalaisten 
olevan onnellisia, koska meillä on hyvät 
asunnot, autot ja muut pelit ja pensse-
lit. Hänen nelihenkinen perheensä asuu 
alle 10 neliömetrin huoneessa, heillä ei 
ole edes polkupyörää eikä elintaso muu-
tenkaan ole hääppöinen. Kestää tovin, 
ennen kuin saamme tanskalaiskollegani 
kanssa hänet vakuuttuneeksi siitä, ett-
eivät onni ja onnellisuus ole mitenkään 
sidoksissa maalliseen mammonaan. Hä-
nellä on rakastava vaimo, kaksi tervettä 
lasta, katto päänsä päällä ja olosuhteisiin 
nähden hyvä ravinto. Mitä muuta ihmi-
nen tarvitsee? Kun illalla kömmin sän-
kyyni moskiittoverkon alle nukkumaan, 
ajatukseni pyörivät edelleen tuossa ta-
paamassani naisessa ja hänen pyyteet-
tömässä ystävällisyydessään, jollais-
ta tuskin enää koskaan saan osakseni. 
Aamulla tulkki Negash tulee luokseni 
ja toteaa hymyssä suin olevansa ”hap-
py man”. Olimme kaikki kolme saaneet 
oppia ja kokea jotain arvokasta edellise-
nä päivänä. 

Lauantai-iltani ”täällä jossakin”: kuu 
paistaa koillisella taivaalla kokonai-

sen täyteläisenä, mikä tuo vääjäämättä 

Maaliskuun alussa tulee täyteen 
kuusi kuukautta Humeran ase-

malla. Tämä on olosuhteiltaan yksi kur-
jimmista asemista koko operaatiossa, 
ja niinpä maksimissaan puolen vuoden 
palveluksen jälkeen on edessä siirto pa-
rempiin olosuhteisiin. Minun osaltani se 
tietää siirtymistä operaation esikuntaan 
Eritrean pääkaupunkiin Asmaraan. Uusi 
tehtäväni tulee olemaan tiedotusupsee-
rin pesti sotilastarkkailijoiden esikun-
nan operatiivisella osastolla. Työsken-
telytilani löytyvät esikuntarakennuksen 
pohjakerroksesta toimistosta, jonka 
virallinen nimi on ”The Offi ce of the 
Chief Military Public Information Of-
fi cer”. Uusi esimieheni on bangladeshi-
lainen tykistön everstiluutnantti, jolla ei 
ole aikaisempaa tiedotusalan kokemus-
ta. Hänen apulaisensa on jordanialai-
nen everstiluutnantti, jolta kokemuksen 
lisäksi puuttuu riittävä kielitaito. Heidän 
lisäkseen toimiston henkilöstöön kuuluu 
kolme tiedotusupseeria: intialainen vies-
tijoukkojen majuri, ghanalainen majuri, 
jolla on runsaasti aiempaa kokemusta 
alalta ja eri operaatioista sekä meikä-
läinen, joka on muutaman vuoden ol-
lut tekemisissä sotilastiedotuksen kans-
sa. Läheisin yhteistyökumppanimme on 
YK:n siviilihenkilöstön miehittämä, yli 
20-henkinen PIO eli Public Informati-
on Offi ce, jota johtaa UNMEE:n Spo-
keswoman eli päätiedottaja, Gail B-T 
Sainte. Karkea työnjakomme on se, että 
me sotilaat tuomme esiin sotilaallisen 
komponentin eli runsaan 4 200 rauhan-
turvaajan edesottamuksia ja siviilit puo-
lestaan huolehtivat operaation johtajan 
eli YK:n Pääsihteerin erityisedustajan, 
botswanalaisen suurlähettiläs Legwaila 
Joseph Legwailan  ja operaatioon liitty-
vän poliittisen puolen tapahtumien tie-
dottamisesta. 

Vuosi Afrikan sarvessa

mieleeni herkulliset suomalaiset juus-
tot. Olen saanut nauttia moisista her-
kuista viimeksi lähes kaksi kuukautta 
sitten lomaillessani kotimaassa. Sähköä 
jauhavan generaattorin ainaisen, mut-
ta turvallisen (niin ainakin toivon, sillä 
paikallisen verkon kautta virtaa on saa-
tavilla vain klo 12.00 – 24.00) tausta-
jumputuksen seasta poimin hajaääniä 
hotellimme ainoan television suotamas-
ta Wolverhampton – Arsenal –ottelusta, 
alhaalta kaupungista kuuluvan moskei-
jan rukoukseenkutsusta ja lyhytaaltora-
dioni välittämästä Radio Suomen ohjel-
masta, jonka sanomalehtikatsauksesssa 
siteerataan minulle läheisen ja tutun sa-
nomalehti Länsi-Suomen viimeisintä 
pääkirjoitusta. Sitä kuunnellessani koen 
hetkisen Afrikkaakin lämpöisempiä aja-
tuksia kotimaatani, omaa kotiani ja rak-
kaitani  kohtaan.  Vaikka lämpömittari 
kellon lähestyessä ilta yhdeksää näyttää 
vielä yli + 30 astetta, tanskalainen kolle-
gani on jo ajat sitten vetäytynyt omaan 
huoneeseensa potemaan ties kuinka 
kauan jatkunutta fl unssaansa. Iranilai-
nen muslimiystäväni mitä ilmeisimmin 
keskittynee viimeisimpään rukoukseen-
sa hotellimme ylimmässä kerroksessa, 
missä hän majailee, ja ohitseni kulke-
va romanialainen majuri puolestaan ky-
säisee kuin ohimennen, mistä mahtai-
si löytyä lisää vessapaperia. Alakerran 
päivystystiloissa algerialainen majuri 
seuraa viestiliikennettä ja raportoi päi-
vän tapahtumia sektorimme esikuntaan. 
Ei tämä mitään tyypillistä suomalaista 
elämää ole, mutta siitäkin huolimatta 
tuntuu tavattoman hienolta saada elää 
todeksi kaikki tämä.

Sotilastarkkailijat partioivat aina ajoneu-
vopareittain. Rutikuivilla hiekkateillä pölyä 
riitti.
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Uusi kotini on meidän kuuden suo-
malaisen sotilastarkkailijan vuok-

raama kerrostalohuoneisto esikunnan 
viereisellä asuntoalueella. Jaan huoneis-
ton yhdessä kahden muun esikunnassa 
työskentelevän suomalaistarkkailijan 
kanssa, kolme muuta työskentelee ase-
milla tulitaukovyöhykkeen tuntumassa 
ja he majailevat huoneistossa ainoastaan 
satunnaisesti. Työni koostuu pääasiassa 
artikkelien kirjoittamisesta operaation 
tiedotuslehti ”UNMEE Newsʼiin” sekä 
osallistumisesta UNMEEn sotilaalli-
sen komponentin komentajan eli For-
ce Commanderʼin ja hänen apulaisensa 
Deputy Force Commanderʼin vierailu- 
ja tarkastuskäynteihin eri yksiköissä 
sekä niistä tiedottamisesta. Niiden myö-
tä matkapäiviä kertyy melkoisesti, mut-
ta toisaalta myös tarjoutuu mahdollisuus 
tutustua operaatioon kokonaisuudes-
saan. Tulitaukovyöhykkeen tuntumaan 
sijoitettujens aseistettujen jordanialais-
, intialais- ja kenialaispataljoonien tu-
kikohdat ja niiden sotilaat samoin kuin 
aseistamattomien sotilastarkkailijoiden 
asemat tulevat vierailuiden myötä tu-
tuiksi. 

Elokuun 30. päivän iltana Asmaran 
kansainvälisen lentokentän lähtöau-

lassa on tungosta. Sankka joukko ulko-
mailla asuvia eritrealaisia on lopettamas-
sa vierailuaan entisessä kotimaassaan. 
Virkailijat täyttävät lomakkeitaan edel-
leen käsin, tietokoneita ei ole vieläkään. 
Lähtöselvityksessä virkapassini tarkaste-
taan seitsemässä eri kohteessa. Vihdoin-
kin, 45 minuuttia myöhässä, Lufthansan 
vuoro Jeddan kautta Frankfurtiin pääsee 
rullaamaan sitä ainokaista kiitorataa. As-
maran valot jäävät allemme ja pian kone 
kiitää Punaisen meren yllä kohti Saudi-
Arabiaa. Viimein turvavöiden käytöstä 
muistuttava valo sammuu, ja tilaan len-
toemännältä ison konjakin. Tehtävä suo-
ritettu. On aika palata kotiin.

UNMEEn sotilaallisen komponen-
tin komentaja (Force Commander), 
intialainen kenraalimajuri Singh  
(kuvassa keskellä) tutustumassa so-
tilastarkkailijoiden olosuhteisiin itäi-
sellä sektorilla. Asemilla ei ole val-
miita kuntosaleja, mutta kekseliäät 
tarkkailijat ovat hyödyntäneet pans-
sarivaunun telaketjun palasia omassa 
punttisalissaan. 

UNMEEn esikunnan tiedotusupseerit: vasemmalta everstiluutnantti 
Al-Syoof (Jordania), majuri Vaiyda (Intia), everstiluutnantti Kaiko-
bad (Bangladesh), majuri Atintande (Ghana) ja kirjoittaja.

Unohtumatonta ystävällisyyttä. Etiopialaisnaisen tarjoama lounas 
jätti pysyvän muiston kirjoittajan mieleen. Vasemmalla Team Site 
Humeran tulkki Negash.
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HHain alunperin moottoripyörälä-
hetiksi, mutta koska minulla oli 
siviilipuolelta jo valmiina C-

ajokortti, minut määrättiin Pasi-kuljetta-
jaksi. En kuitenkaan alkanut purnaamaan 
päätöstä vastaan ja näin jälkikäteen olen 
ollut tyytyväinen päätökseeni, kertoo 
Nieminen.

Odotusten suhteen Nieminen ei ole 
joutunut pettymään, sillä etukäteen ku-
vitellut työtehtävät liittyen Pasi-kursiin 
ja sen jälkeiseen aikakauteen ovat vas-
tanneet hyvin pitkälti todellisuutta. Hän 
kertoo Pasi-kurssin ja sodanajan koulu-
tuksen olleen erittäin tehokasta, joten 
luppoaikaa varsinkin koulutuksen alku-
päässä ei pahemmin jäänyt. Uusien alok-
kaiden tulon jälkeen tahti on korpraalin 
silmistä katsottuna rauhoittunut ja va-
paa-aikaakin on jäänyt enemmän.

- Viiden viikon mittainen Pasi-kurs-
si alkoi perusjutuista, eli liikennekou-
lutuksesta, jossa kerrattiin liikennemer-
kit. Sen jälkeen siirryttiin opiskelemaan 
Pasin tekniikkaa ja tutkittiin vaunu läpi-
kotaisin. Kurssi sisälsi paljon teoriatun-
teja, joissa ensiksi luokassa opeteltiin jo-
kin asia ja tämän jälkeen käytiin Pasista 
tutkimassa asia käytännössä. Loppupuo-

lella kävimme Lahden lähellä Vesiveh-
maalla, missä harjoiteltiin maastoajoa 
vaativissa olosuhteissa. Kurssin päätök-
seksi testattiin vielä, mitä oli opittu eli 
tutkintoviikolla oli kirjallisia kokeita, 
suullisia rakennekokeita, ajonäytteitä ja 
johtamisnäyte.

Nieminen ei usko Pasi-kuljettajan 
koulutuksesta olevan hänelle suurta hyö-
tyä reserviin siirryttäessä, mutta rauhan-
turvatehtäviin suuntaaville hän tuumai-
lee koulutuksen olevan pelkkää plussaa. 
Hän kuitenkin myöntää, että ahkera tek-
niikkaopiskelu on jättänyt mieleen aina-
kin dieselmoottorin toimintaperiaatteen.

- Reserviin siirryn erittäin hyvällä 
mielellä. Varusmiespalveluksen jälkeen 
aion aloittaa työt sähkö- tai telealalla, 
joko puhelin- tai sähköverkkojen paris-
sa. Harkinnassa on myös jatko-opinnot 
jossakin kolmannen asteen oppilaitok-
sessa, mutta niitä en ole pohtinut vielä 
kovin tarkkaan.

Vaikka Nieminen mainitsee loppu-
sodan pitkät siirtymiset pääkaupunki-
seudulle raskaiksi Pasi-kuljettajan kan-
nalta, hän toteaa samaan hengenvetoon 
parhaiden muistojen löytyvän juuri näil-
tä leireiltä.

- Parhaat muistot ovat jääneet mie-
leen kolmen viikon mittaisesta loppu-
sodasta, ensimmäisestä Pasi-ajoleiristä 
Lahden läheltä ja vesisateestakin huo-
limatta vesiajoleiristä heinäkuun alusta 
Parolasta, jossa Paseja pääsi uittamaan 
vedessä.

Hyvällä Hyvällä 
mielellä mielellä 
reserviinreserviin
Teksti ja kuvat: Ville Suvanto

Korpraali Petteri Nie-
minen 3. Jääkärikomp-
paniasta on viikkoa 
vaille valmis siirtyäk-
seen reserviin. Hänel-
lä on takanaan kahden 
kuukauden mittainen 
peruskoulutuskau-
si, viisi viikkoa kestä-
nyt Pasi-ajoneuvokurssi 
sekä lähes puolen vuo-
den edestä kokemusta 
Pasi-kuljettajana.
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Etualalla ampuva Länsi-
Suomen maaherra, Rauno 
Saari kertasi muiden ohella 
ruostuneita taitojaan. 
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KEVYEMMIN
KULJET

ASFALTILLA

TURKU  puh. (02) 433 99000

SOTILASVARUSTEITA 
SÄKYLÄSTÄ

TULE OSTOKSILLE!
SOTILASVARUSTERMYYMÄLÄ 
ON TÄYNNÄ
army-varusteita Suomesta, Nato-maista ym. 

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 

www.satanet.fi /milpro

Satakunnan Jääkäripataljoonan mie-
het mittelivät Supersotilaan titttelis-
tä henkilö- ja joukkuekilpailussa. Seit-
semättä kertaa järjestetyssä kilpailussa 
voittaja ratkaistiin polkupyöräsuunnis-
tuksella, ampumalla, maastojuoksulla, 
esteradalla, hiekan lapioinnilla sekä ka-
sikranaatinheitolla.

Puhutaan varusmiesten kunnosta mitä 
puhutaan, meistä jokainen tunsi olleensa 
kuin Supersotilas nro 105. Hänen estee-
nylitystaitonsa ei jätä ketään kylmäksi.

Kummankin kilpailusarjan kirkkain 
mitali meni 1. Jääkärikomppaniaan. 

Supersotilas 
nro 105
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Kolmas Kolmas 
Pasi-polvi jyrääPasi-polvi jyrää  

Teksti: Esa-Pekka Avela

Kuvat: Samuli Vahteristo 



19

Puolustusvoimat on ot-
tamassa koulutuskäyt-
töön kolmannen polven 
Paseja. Käyttäjän ensi 
kokemusten perusteel-
la uusi Superpasiksikin 
kutsuttu Pasi XA-203 
-panssariajoneuvo on 
toimiva ja monipuoli-
nen työkalu, mitä toki 
sopii uudelta panssa-
roidulta järjestelmäajo-
neuvolta odottaakin.

 
- Tuntuu, että se on moderni työkalu, 

jolla pystyy menemään tehtävään kuin 
tehtävään. Se ei ole pelkkä miehistön-
kuljetusvaunu, sanoo Porin Prikaatin 
kuljetuskeskuksen toimistoupseeri, yli-
luutnantti Jari Ojala.

Panssaroidun ajoneuvon kolme tär-
keintä ominaisuutta ovat suoja, liikku-
vuus ja tulivoima. Pasi XA-203:ssa suoja 
on selvästi entistä parempi kaksikerrok-
sisen panssaroinnin ansiosta. Uusi Pasi 
on myös entistä käyttäjäystävällisempi. 
Vakiovarusteisiin kuuluvat esimerkiksi 
ilmastointi ja ABC-järjestelmä, jonka 
ansiosta ajoneuvolla pystytään ajamaan 
saastuneiden alueiden läpi.
Merkittävää on vielä, että ampuja on 
ajoneuvossa suojassa. Ainoastaan ase-
järjestelmä on ulkona. Kehityksen myötä 
Pasista on tullut entistä raskaampi. XA-
203:n kokonaismassa on noin 5 000 ki-
loa suurempi kuin vanhan vaunun. Tämä 
merkitsee sitä, ettei ajoneuvo kykene ui-
maan. Uusi Pasi on vanhojen tavoin Pat-
ria Vehicles Oy:n ajoneuvotuotantoa. 
Porin Prikaatiin on tilattu kaikkiaan 50 
XA-203:a, joista joukko-osasto on saa-
nut tähän mennessä noin 40, kaksi en-
simmäistä viime vuonna. Porin Prikaa-
tissa on tällä hetkellä koulutuskäytössä 
toisen polven Pasi eli XA-185. Ensim-
mäisen polven XA-180 on edelleen käy-
tössä rauhanturvatehtävissä. XA-203 tu-
lee koulutuskäyttöön ensi vuonna. Porin 
Prikaatiin on toimitettu myös XA-202 
-järjestelmäajoneuvoja. Kahden van-
himman sukupolven Pasit korvataan 
lähivuosina Patrian AMV-pyöräajoneu-
voilla.

Pasi  XA-203
Kokonaismassa: 23000 kiloa

Pituus: 7,68 metriä

Korkeus: 3,43 metriä

Leveys: 2,95 metriä

Maksiminousukyky: 31 astetta

Kaivannon ylityskyky: 1,5 metriä

Maksimi sivukallistus: 17 astetta

Toimintamatka: 600 kilometriä

Maksiminopeus tiellä: 95 km tunnissa

Kahlauskyky: 1,2 metriä

Suoja: joka suunnasta 12,7 millimetrin AP-luotia ja epäsuoran 
tulen sirpaleita vastaan
Miehistö: johtaja, ajaja, ampuja ja 9 taistelijaa
Aseistus: vakiona 12,7 millimetrin konekivääri
Tehokas ampumaetäisyys: 2 000 metriä pinta, 1 500 metriä ilma

Vain ohjauspyörä ja seisontajarrun kah-
va muistuttavat edellisestä mallista. Kaikki 
muu ohjaamossa on uutta.

Ampuja on vaunun sisällä suojassa, 
josta hän voi tähystää ja tulittaa.

Aseistuksena Pasissa on 12,7 mm
konekivääri

Vaunun monista turvaratkaisuista voi 
mainita mm. oven avaamisen hydraulisesti



Teksti ja kuvat: Kari Nummila
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Huovinrinteen kasarmit ja kan-
kaat tulivat parina viime vuo-
tena loimaalaisille yhä tu-

tummaksi jättiprojektiin, jotokseen, 
liittyvien maastokäyntien ja järjestäjien 
kurssituksen takia. 

Loppuhuipentuma ajoittui syyskuun 
viimeiseen viikonvaihteeseen, kun 300 
jotostalkoolaista järjesti mieluisan yh-
teistyökumppaninsa, Porin Prikaatin 
vahvalla myötävaikutuksella Reservi-
läisurheiluliiton (ResUL) valtakunnal-
lisen syysjotoksen, ”Huovintien jotos 
2004:nʼ̓  vajaalle 500:lle osallistujalle.

- Ilman Prikaatin tukea emme olisi 
järjestelyvastuuta ottaneetkaan, jotok-
sen varajohtaja ja siitä kovimman käy-
tännön vastuun kantanut Seppo Solla 
tunnustaa.

Kun Prikaati tuki vahvasti tapahtu-
maa, saatiin siitä reserviläisille poikke-
uksellisen hyvä tilaisuus sotilaallisten 
taitojen päivittämiseen ja uusienkin asi-
oiden oppimiseen.

 Moni osallistuja kehaisi, että tämä oli 
sotilastehtävienkin osalta kaikkien aiko-
jen paras jotos. Suunnittelussa oli otettu 
huomioon, että maavoimien eri aselaji-
en edustajat löytäisivät itselleen sopivia 
tehtäviä.

Ensimmäisen ja viimeisen jotospäi-
vän sää oli leppeätä syysilmaa, mutta 
lauantaina sade piiskasi tämän tästä jo-
tostelijoita.

Ensimmäiset jotostelijat heittivät ras-
kaan rinkkansa hartioilleen perjantaina 
klo 18.30 ja painuivat metsien kätköi-
hin yönselkään. Partiot hävisivät Hornin 
hallin lähtöpaikalta minuutin välein.

Jokainen partio huolsi itse itsensä eli 
kaikki kulki majoitteesta lähtien koko 

Porilaishenkeäkin riitti
lainaksi jotosjoukoille

Loimaan alue pitää 
Huovinrinnettä koti-
varuskuntanaan eikä 
suinkaan aiheetta

ajan mukana rinkassa. Yöpymisalue oli 
kumpanakin lepoaikana Camp Vallisto, 
jossa järjestäjät tarjosivat puhdasta vettä 
ja polttopuita.

Laavu oli melkein jokaisen valinta. 
Se antaa tarpeeksi suojaa, vaikka nyt 
perjantaiyön rankkasateet pääsivät vä-
hän ruiskimaan vettä nukkujien päälle-
kin.

Porukoilla piisasi porilaishenkeä eli 
keleistä ei valitettu, vaan todettiin päin-
vastoin, että riittääpähän sitten jälkikä-
teen muistelemista.

- Ei tänne mussuttamaan ole tultu. 
Jokainen tietää jo ennakkoon, että sade 
kuuluu suomalaiseen syksyyn ja sil-
lä hyvä. Oikeilla varusteilla ja oikealla 
asenteella pärjätään.

Oripääläinen reservin kapteeni Ka-
levi Mäntysaari köllötteli lauantaina 
onnellisena partionsa laavussa  voimi-
en alkaessa palailla ‘ʼrasituksen suures-
ta riemustaʼ̓ .

Mäntysaaren vanhat suunnistussaap-

Reitin varrella partiot joutuivat 
välillä visaisten tehtävien eteen. 
Tällä kertaa edessä oli myös kyl-
mä kylpy.
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paat olivat kuitenkin yllättäen tehdä 
tenän, kun niiden märkiin sisuksiin ei 
meinattu porukallaan saada työnnetyksi 
miehen jalkoja lauantaiaamuna.

Lauantai on raskain päivä. Startti oli 
aamukuudelta, jotta kaikki ehtisivät val-
koisena aikana yöpymispaikkaan. Sil-
loin on mukava huoltaa varusteita ja 
tarinoida nuotioilla vanhojen tuttujen 
kanssa.

Lauantain iltahartaus kymmenien jät-
känkynttilöiden loisteessa oli vaikuttava 
hetki. Sotilaspastori Pertti Hell puhui.

50 km:n
patikointi

Jotosreitti oli linnuntietä mitaten noin 
42 kilometriä, mutta maata myöden 
useimmille partioille oli kertynyt mat-
kaa viitisenkymmentä kilometriä kun ne 
palasiat varuskuntaan viimeiseltä rastilta 
Huovinlammen ylityksestä. Sen useim-
mat tekivät uiden ja kahlaten varjellen 
kumiveneessä rinkkojaan.

Matkan varrelle mahtui 42 tehtävä-
rastia, joista pääosa liittyi sotilas- ja erä-
taitoihin. Aina on mukana myös  muun 
muassa historiaan ja pelastuspalveluun 
liittyviä tehtäviä.

Jotta homma ei menisi liian vakavak-
si, poiketaan välillä rastille, joka voi-
daan vetää hymyssä suin läpi. Nyt oli 
kyse kerrospukeutumisesta. Se tarkoit-
ti tehtävää, jossa piti tunnistaa naisten 
alusvaatteita. Rasti oli toteutettu tyylik-
käästi.

Loimaalaisilla oli jotosjärjestelyis-
sä yhteistyökumppaneina myös partio-
laisia, Loimaan latu, SPR ja vihreät si-
saret.

Sisaret osallistuivat innolla myös jo-
tosta varten räätälöidyille MPK:n kurs-
seille sekä suunnittelivat ja vastasivat 
yhdestä jotosrastista. He kiersivät hei-
näkuussa yhtenä koepartiona jotosreitin 
täydellä rinkalla.

- Meillehän on varattu oma tehtäväm-
me  poikkeusolojen kriisivalmiudessa. 
Jo senkin takia olimme  mukana. Tämä 
on ollut mielenkiintoista, Säkylän soti-
laskotiyhdistyksen puheenjohtaja Su-
sanna Vuorinen sanoo.

Jotos ei ole kilpailu, vaikka partioille 
lasketaankin pisteet.  Palkintoja ei jaeta. 
ResUL:n tavoitteena on kiinnittää jotok-
sella huomiota reserviläisten fyysisen 
kunnon ja kenttäkelpoisuuden paranta-
miseen.

Jotos voi olla se kipinä, joka saa re-
serviläisen päivittämään sotilastaitojaan 
ja pitämään huolta kunnostaan säännöl-
lisesti.

Jotoksen päällikkölääkäri, reservin 
kapteeniluutnantti Vesa Salonen katse-

li lauantaina yöpymispaikalle palaavia 
partioita. Hän arvioi jopa joka kolman-
nen askeleesta, että jalkinevalintaan tai 
omaan kuntoon ei ole ennakkoon kiinni-
tetty tarpeeksi huomiota.

Lääkintähuoltoon oli panostettu niin 
paljon, että sillä olisi pitänyt huolta pa-
taljoonankin vahvuisesta joukosta.

- Tämä oli meille tärkeä harjoitus ja 
halusimme viedä sen läpi mahdollisim-
man hyvällä valmiudella kaiken varalta. 
Erityistä huomiota kiinnitettiin myös hy-
gieniaan.

Vessojen edustalla oli tarjolla vettä ja 
desinfektioaineita, jotta käsihygienia py-
syi hallinnassa.

Huollolla riitti tehtävää aina 300 hen-

gen talkoojoukon täydestä muonittami-
sesta muuhun varustukseen.

Loimaan sotilasalueen päällikkö, re-
servin majuri  Erkki Kallio myhäilikin 
tyytyväisenä harjoituksen jälkeen.

- Jotos oli Loimaan alueen reserviläi-
sille valtava harjoitus, jossa monille on 
kertynyt satoja työtunteja.  Naisten mer-
kittävä panos on myös hieno asia. Heitä-
hän oli viitisenkymmentä henkeä järjes-
täjäjoukossa hyvin erilaisissa tehtävissä.

- Hyvältä näyttää. Reserviläisilla on 
vahva motivaatio. Sen näkee heidän ot-
teistaan, jotokseen tutustunut Turun ja 
Porin sotilasläänin komentaja, lippuea-
miraali Bo Österlund totesi.

Anna-Liisa Ristisuo, Miia Suominen ja Sini Pihkonen am-
mensivat ranskalaista kalasoppaa nälkäiselle talkooväelle. 
Ruoka oli tietysti hyvää ja sitä riitti.

Turun ja Porin sotilasläänin komentaja Bo Österlund ja Po-
rin Prikaatin esikuntapäällikkö Jari Kytölä haastattelivat rei-
tin varrella jotokseen osallistuneita reserviläisiä.
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Tulevat maakuntajoukot eivät 
muuta mitenkään Maanpuolus-
tuskoulutus ry:n (MPK) asemaa 

ja toimintakuvioita.
- MPK on nimenomaan koulutusor-

ganisaatio ja sellaisena se pysyykin. Ei 
meidän käskettäväksemme ole tulossa 
mitään omia operatiivisia joukkoja, sel-
vittää MPK:n toiminnanjohtajana vuosi 
sitten aloittanut eversti evp. Pekka Ma-
juri, 55.

Tämä on todettu viimeksi puolustus-
poliittisessa selonteossa ja viime kesänä 
puolustusministeriön suunnitelmissa.

Siinä varataan MPK:lle iso rooli 
muun muassa puolustusvoimien komen-
toon kuuluviin maakuntajoukkoihin  ha-
keutuvien vapaaehtoisten reserviläisten 
kouluttajana. Tässä tehtävässä se jatkaisi 
myös kriisien aikana.

- MPK:n isojen kehityslinjojen vah-
vistaminen on meille iso asia. Me emme 
hamuile valtaa emmekä ole ominpäin 
ideoimassa jotain tiettyä koulutustoi-
mintaa. Me annamme sitä koulutusta, 
mitä meiltä tilataan. Näin se menee, Ma-
juri korostaa.

MPK:ta voidaan kutsua Puolustus-
voimien strategiseksi kumppaniksi.

Reserviläisille varusteita kotiin?

Maakuntajoukkoihin
kannustushoukutin

Majuri toivoo, että maakuntajouk-
koihin pyrkiville vapaaehtoisille voitai-
siin tarjota jokin kannustinhoukutin. Se 
olisi lisätukena vahvaan sitoutumiseen, 
johon on isoin tarve avainhenkilöstön 
kohdalla.

- Maakuntajoukkoon hakeutuva re-
serviläinen voisi fyysiseltä iältään olla 
vaikka 50-vuotias, jolla voi periaattees-
sa olla ihan hyvä fyysinen kunto. Ei sii-
nä tarvitse ensimmäiseksi ryhtyä vetele-
mään tiukkoja ikärajoja. Plussaa kertyy 
iän tuomasta kokemuksesta ja vahvasta 
paikallistuntemuksesta.

Osin maakuntajoukkoihin voitaisiin 
siirtää kokonaisuuksina niitä varus-
miesajan jälkeen perustettuja operatiivi-
sia SA-joukkoja, kun ne tulevat yli-ikäi-
siksi SA-sijoitukseen.

- Voisi ajatella, että näille ihmisille 
annettaisiin kotiin heidän tarvitseman-
sa varustus poisluettuna siitä kuitenkin 
ase.

Julkisuudessa on viime aikoina nä-
kynyt kirjoituksia, joissa on pelätty re-
serviläisille kahmittavan muun muas-
sa palo- ja pelastustoimen tehtäviä alan 
ammattilaisilta.

Hän arvelee tällaisten pelkojen johtu-

van kokonaan väärinkäsityksistä.
- Maakuntajoukkojen on kyllä suun-

niteltu korvaavan varusmiesjoukot vaa-
tivissa virkaa-apupyynnöissä. Joukot 
ovat puolustusvoimien komennossa, 
mutta käytännössä niitä johtavat paikan 
päällä kunkin alan omat ammattilaiset.

Majurin mielestä MPK:n sopii an-
taa muutakin kuin aseellista koulutusta, 
koska maailma ei näytä muuttuvan rau-
halliseksi paikaksi.

- On kai parasta, että isoissa onnetto-
muuksissa tai poikkeusoloissa on viran-
omaisten apuna mahdollisimman osaa-
vaa väkeä.

Naisille riittää tekemistä
Majuri pitää naisten lisääntyvää kiin-
nostusta maanpuolutus- ja turvallisuus-
asioista hyvänä asiana.

- Naisille riittää tehtäviä. Jos ajatel-
laan esimerkiksi sotilaskoteja, niin ne-
hän voisivat ottaa kriisivalmiusuunnit-
telmiinsa esimerkiksi muonitustehtäviä. 
Vihreät sisaret jos ketkä ovat myös kent-
täosaajia, jotka ovat tottuneet palvele-
maan suuria joukkoja. Heillä ovat ver-
kosto ja perusosaaminen valmiina.

Maanpuolustuskoulutus ry:n Loimaan paikallisosaston koulutusvas-
taava Kari Kotiniemi ja MPK:n toiminnanjohtaja eversti evp Pekka 
Majuri keskustelivat maakuntajoukkojen kannustinhoukuttimista.

Teksti ja kuvat: 
Kari Nummila
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Vuosittain järjestettävän Läntisen 
Maanpuolustusalueen ampuma-
mestaruuskilpailun järjestely-

vastuun ja kunnian saa aina vuosittain 
joku Läntisen Maanpuolustusalueen 
joukko-osasto. Tänä syksynä järjestä-
vänä ”seurana” toimi Porin Prikaati. 
30. elokuuta ja 2. syyskuuta välisenä 
aikana järjestettyihin kilpailuihin osal-
listui yli 250 ampujaa palkatusta soti-
lashenkilökunnasta, Puolustusvoimissa 
työskentelevistä siviilihenkilöistä sekä 
varusmiehistä koko Läntiseltä Maan-
puolustusalueelta.

Huovinrinteellä Huovinrinteellä 
ammuttiin SE-tuloksiaammuttiin SE-tuloksia
Teksti ja kuvat: Ville Suvanto

Nelipäiväisessä kilpailussa tarkkuut-
ta ja nopeutta mitattiin kiväärein, pis-
toolein ja haulikoin 18 eri ammunnassa. 
Parasta antia esitti kadetti Henri Häkki-
nen, joka pienoiskiväärin 3x20 laukauk-
sen asentosarjassa ampui uuden sotilai-
den Suomen ennätyksen tuloksella 589.

- Ammunta on vaativa sotilaallinen 
urheilulaji, joka hyvän fyysisen kunnon 
lisäksi vaatii täydellistä keskittymistä ja 
hermojen hallintaa. Lajia ei ole turhaan 
valittu mukaan testaamaan ammattiso-
tilaidemme kenttäkelpoisuutta, toteaa 
eversti Markku Aherto.

Isäntänä toiminut Porin Prikaati voit-
ti ampumakisojen yleismestaruuden 
232 pisteen tuloksella. Toiseksi sijoittui 
Panssariprikaati 173 pisteellä ja kolman-
nelle sijalle kapusi 81 pisteellä Tykistö-
prikaati. Varusmiessarjojen yleiskilpai-
lun Komentajan maljan voitti niin ikään 
Porin Prikaati pistemäärällä 114, toisek-
si tuli Viestirykmentti 88:lla ja kolman-
neksi Tykistöprikaati 81 pisteellä.

Samassa yhteydessä pidettiin myös 
Upseerien Ampumayhdistyksen mesta-
ruuskisat. UAY:n kilpailuihin osallistuu 
ampujia koko valtakunnan alueelta pal-
katusta sotilashenkilökunnasta sekä evp-
henkilöstöstä. Arvokkaimman pystin 
veivät Turun ja Säkylän Lounais-Suo-
men alaosaston ampujat, jotka kivää-
ri- ja pistooliammunnoista kertyneillä 
yhteispisteillä voittivat Pääesikunnan 
kiertopalkinnon

23
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PORILAISEN PÄIVÄKIRJA

PORIN PRIKAATIIN SIIRTYNEET:

Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen 
Esikunnasta:
Majuri Markku Laine 1.7.2004

Pääesikunnasta:
Everstiluutnantti 
Janne Oksanen 1.8.2004

Reservistä:
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Mika Lehto 5.7.2004 
Kersantti (sopimussotilas)
 Jani Karlsson 5.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Antti Haapakoski 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Markus Halkonen 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Tuisku Hallamaa 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Thomas Jokinen 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Mikko Kiiski 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Jaakko Lehtinen 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Matti Lehto 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Timo Lusenius 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Antero Paukku 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Joel Pessinen 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Pekka Rantala 12.7.2004
Ylikersantti(sopimussotilas) 
Joona Sarisalmi 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Samu Savolainen 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Matti Vanhatalo 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Matti Ahlström 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Teemu Ahvenjärvi 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Tomi Ketola 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Markus Kukkonen 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Toni Rajaniemi 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Heikki Riihimäki 12.7.2004

Kersantti (sopimussotilas) 
Aleksi Rinta-Kauppila 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
 Jukka Palosaari 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Sami Soinoja 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Kaarlo Bang 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Jere Fabritius 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Jouni Kantola 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Jarno Karttunen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Mikael Kettunen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Tomi Koskinen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Pasi Kotolahti 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Antti Lammela 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Jaakko Mattila 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Jari Mattila 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Lauri Paakinaho 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Henna Rosilainen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Ville Rutanen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Teppo Salmi 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
 Janne Tiainen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Toni Tolonen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Jani Vuorinen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Elise Ylitalo 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Jarno Karttunen 13.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Markus Halonen 19.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Arsi Kilpelänaho 19.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Jani Männistö 19.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Pertti Heinonen 19.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 

Tomi Ketola 27.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Antti Ellonen 2.8.2004

PORIN PRIKAATISTA 
SIIRTYNEET:

Läntisen Maanpuolustusalueen Esi-
kuntaan:
Majuri Erkki Haapa-alho 1.7.2004

Puolustusvoimien Kansainväliseen 
Keskukseen:
Majuri Timo Vehviläinen 1.8.2004

Turun ja Porin Sotilasläänin 
Esikuntaan:
Kapteeni Marko Haikkola 1.8.2004
Yliluutnantti Jouko Heliluoto 1.8.2004

Saaristomeren 
Meripuolustusalueelle:
Alikersantti (sopimussotilas) 
Juha Vesanen 19.7.2004
Varastonhoitaja Tuula Hautamäki 
1.8.2004

Reserviin:
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Miika-Henri Martikainen 10.6.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Eetu Räsänen 12.6.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Tarja Aalto 1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Olli-Pekka Anttila 1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Jussi Hanki 1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Ville Hannuksela1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Veikko Laine 1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Juho Santala 1.7.2004 
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Eero Törmä 1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Toni Vainio 1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Tuomas Ylikoski 1.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Arto Alitalo 1.7.2004
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Kersantti (sopimussotilas) 
Henrik Hammarberg 1.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Jussi Hannuksela 1.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Mika Inkinen 1.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Juha Koski 1.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Antti Rinne 1.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Petri Tamminen 1.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Jussi Uusitalo 1.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Markus Heikkilä 1.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Eric Ljungberg 1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Irina Kaskinen 11.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Sampsa Peltoniemi 11.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Kai Vainio 11.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Toni Mikola 24.7.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Arto Kauppinen 1.8.2004
Yliluutnantti 
Anne Miettinen 16.8.2004
Alikersantti (sopimussotilas) 
Jouni Kantola 21.8.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Olli Rinta-Kauppila 21.8.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Joni Aittakari 23.8.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Janne Kivelä 23.8.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Ilmari Hallamaa 25.8.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Jani Kuivalainen 29.8.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Janne Liimatta 30.8.2004
Ylikersantti (sopimussotilas) 
Kimmo Röppänen 30.8.2004
Kersantti (sopimussotilas) 
Jussi Laitila 30.8.2004

Marko Kanthin, 29, tie 
Porin Prikaatiin ja 
Hornin Hallin vahtimes-
tariksi on ollut monivi-
vahteinen.
 

 Harjavallassa nykyään asusteleva 
Kanth löysi työpaikan Työvoimatoimis-
ton Internet-sivuilta ja hakupapereihin 
myöntävän vastauksen saaneena aloitti 
työt virallisesti huhtikuun 19. päivänä. 
Koulutukseltaan hän on puuseppä, mutta 
työn alla on insinöörin paperit.

- Tällä hetkellä suoritan insinööritut-
kintoa logistiikan alalta Raumalla Sata-
kunnan Ammattikorkeakoulun alaosas-
tossa. Tutkinto on viittä vaille valmis 
ja lopputyö sekä ammattiaineet on teh-
ty kaikki, eli nyt tehdään vielä muutamia 
jäljelle jääneitä rästitöitä.

Kanth on kouluttautumisen ohel-
la ehtinyt tehdä myös töitä monessa eri 
työpaikassa. Viimeisimpänä on puolen-
toista vuoden mittainen kokemus Sini-
tuotteella projektipäällikkönä Kokemä-
en tehtaalla.

- Sinituotteella vedin PDA-projektin. 
Siinä luotiin varastojärjestelmä, jotta tie-
detään missä tavara on milläkin hetkellä, 
ettei tuotteita tarvitse hakea kissojen ja 
koirien kanssa.

Varusmiespalveluksensa tykkimiehe-
nä Niinisalossa vuonna 1994 suorittanut 
Kanth kertoo viihtyneensä työssä hyvin 
ja toteaa seuraavaa 

- Tuntuu, että joskus Puolustusvoi-
missa papereita pyöritellään turhaan 
enemmän kuin yksityisellä puolella. Esi-
merkiksi hankinnat tuntuvat olevan pal-
jon kankeampia tehdä täällä. Jos yksi-
tyisellä puolella tarvitaan jotain, niin se 
hankitaan, mutta täällä se hankkiminen 
kestää hieman kauemmin. Se on ehkä 
suurin ero, minkä olen täällä tämän pie-

Talon pitää 
toimia

Teksti ja kuvat: Ville Suvanto

nen ajan sisällä huomannut.
Kanthin siirtyminen siviilipuolelta 

Hornin Hallille tapahtui ilman suurem-
paa opastusta edellisen hallimestarin 
Jarmo Hännisen siirryttyä Helsinkiin 
viiden vuoden mittaiseen pestiin Maan-
puolustuksen Henkilökuntaliiton pää-
toimiseksi pääluottamusmieheksi. Yli-
luutnantit Harri Sallinen ja Pekka 
Sunila ovat neuvoneet oman työnsä 
ohessa, mitä pitäisi tehdä ja miten.

- Tehtäväkuvani on yksinkertaisuu-
dessaan se, että talo toimii. Eli kaikki 
laitteet toimivat niin kuin pitää, korja-
taan, laitetaan ja suunnitellaan uutta ja 
jos jotain tarvitaan, niin hoidan asian 
loppuun asti. Joissain tilanteissa toimin 
myös ATK-tukihenkilönä.

Kotipuolessa Kanthia vastassa on 
vaimo sekä 3. syyskuuta syntynyt esi-
koinen.

- Perhe ja varsinkin juuri syntynyt 
lapsi vievät paljon aikaa kotona. Har-
rastuksiksi voisi mainita tietokoneet ja 
elektroniikan, mutta toukokuussa ostettu 
omakotitalo ja piha luonnollisesti vaati-
vat myös paljon kunnossapitoa.

Hornin Halli on ollut parin vuoden 
olemassaolonsa aikana kovassa käytös-
sä ja esimerkiksi Ritarisalissa on toimin-
taa päivittäin. Tällä hetkellä on menossa 
Bosnia-Hertzegovinan rauhanturvajouk-
kojen varustaminen, joka vie kaksi luok-
kaa ja kaikki koulutushallit sekä pio-
neeriputken. Muutaman viikon sisällä 
operaatio kaappaa koko talon, kun rau-
hanturvajoukkojen koulutus alkaa.

Kysyttäessä terveisiä Hallin käyttä-
jille, Kanth haluaisi vielä loppuun muis-
tuttaa kaikkia autopesupaikan käyttäjiä 
lukemaan seinältä ohjeet, jotta suurem-
milta ongelmilta vältyttäisiin. Suuren 
käyttäjämäärän takia pesulasta pyyde-
tään putsaamaan omat jäljet ja hajon-
neista laitteista tulisi ilmoittaa toimis-
toon välittömästi.
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Jatkosodan päättymisestä tuli kulu-
neeksi 4. syyskuuta 60 vuotta, jos-
ta syystä aktiivisesti kiltatoimin-

nassa mukana olevat JR 56- sekä JR 60 
-killat järjestivät Porin Prikaatissa muis-
totilaisuuden. Tilaisuudessa oli mukana 
noin 200 rintamalla taistellutta veteraa-
nia ja killassa toimivaa siviiliä.

Päivän ohjelma alkoi Porin Prikaa-
tin esikunnan läheisyydestä löytyvän 
muistokiven luota, jossa tuomiorovasti 
Vaitto Vuola piti kenttähartauden. Sep-
peleenlaskun jälkeen yleisö siirtyi seu-
raaman ohimarssia, jonka otti vastaan 
Pori Prikaatin komentaja eversti Mark-
ku Aherto sekä kenraalimajuri Hannu 
Särkiö ja killan kunniapuheenjohtaja 
professori Antero Kaltö.

JR 56 oli 1. Divisioonan reserviläis-
rykmentti, joka koki ensikosketukset 
Kollaan kovissa taisteluissa. Kollaan 
jälkeen JR 56 siirettiin Aunuksen kautta 
Petroskoihin, jota oli valtaamassa myös 
JR 60. Petroskoihin JR 60 oli siirretty 
Vierjärven taisteluista. Molemmat jalka-
väkirykmentit olivat myös mukana val-
taamassa Karhumäkeä.

Mainalan Kannakselta vetäytynyt JR 
56 hajotettiin Nousjärvellä. Osa JR 56:
sta jääneistä joutui torjuntavaiheen ai-
kana Loimolan taisteluihin, jossa syntyi 
suuret tappiot. JR 60 hajotettiin 1942 pa-
taljoonan kokoiseksi ja siirrettiin Seis-
järvelle.

Veteraanit juhlistivat 
jatkosodan päättymistä 
Porin Prikaatissa
Teksti ja kuvat: Ville Suvanto

Juhlan lomassa kahden rykmentin veteraanit 
vaihtoivat kuulumisia. 26
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Porin Prikaati pääsi isännöimään 
syyskuun alussa järjestettyjä Pääl-

lystön hengellisiä päiviä.
Tapahtuma vietetään joka syksy jos-

sain valtakunnan joukko-osastossa. Sen 
tarkoitus on edistää pariskuntien sekä 
perheiden siteitä ja luoda mahdollisuus 
viettää viihtyisä viikonloppu muiden sa-
manhenkisten seurassa.

Päällystön hengellinen säätiö tekee 

”Usko syntyy kuulemisesta”
Teksti: Ville Suvanto

Loimaalainen korpraali Urho 
Kaukainen   kaatui Talvisodassa 
Viipurin maalaiskunnan Konk-

kaalassa vain joitakin päiviä ennen 105 
päivän kiirastulen, Suomen toisen Va-
paussodan päättymistä. Hänen ruumiin-
sa jäi sotakentälle.

Suomalaiset pääsivät Neuvostoliiton 
häviämisen jälkeen etsimään kentälle 
jääneitä sotavainajiaan. Kaukaisen jään-
teet löydettiin viime vuonna.

Prikaatin kunniaosastoPrikaatin kunniaosasto
hautaanlaskussa hautaanlaskussa 
LoimaallaLoimaalla

vapaaehtoistyötä yhdessä sotilaspapis-
ton kanssa Puolustusvoimien ja Rajavar-
tiolaitoksen palkatun henkilöstön sekä 
heidän perheiden parissa. Hengellisten 
päivien lisäksi säätiön toiminta näkyy 
alueelliset ja paikalliset tapahtumat sekä 
raamattu- ja rukouspiirit.

Huovinrinteellä järjestetyn viikonlo-
pun teema oli ”Usko syntyy kuulemi-
sesta” (Room 10:17) ja teemaan viitaten 

varuskunnan alueella olikin osallistujil-
le järjestetty pienryhmä-, ulkoilu- ja raa-
mattupiiritoimintaa. Viikonlopun ava-
jaispuheista vastasivat muun muassa 
Läntisen Maanpuolustusalueen komen-
taja kenraaliluutnantti Ilkka Kylä-Ha-
rakka, kenttäpiispa Hannu Niskanen 
sekä Porin Prikaatin komentaja eversti s

 Hänen tuntolevynsä oli säilynyt yl-
lättävän hyväkuntoisena. Jäänteiden ja 
hänen sukulaistensa verinäytteiden ver-
taileva DNA-tutkimus varmisti etsinnän 
tuloksen.

Kaukainen siunattiin aikanaan ver-
tauskuvallisen valkean liinan myötä 
kentälle jääneenä Loimaan seurakunnan 
sankarihautaan.

Kaukaisen jäänteet laskettiin sanka-
rihautaan elokuussa sotilaallisin kunni-
anosoituksin. Kapteeni Kalle Leinonen 

komensi Porin Prikaatin varusmiehis-
tä muodostettua kunniaosastoa, johon 
kuului myös lippuvartio. Haudalla puhui 
kirkkoherra Oiva Alanen.

Etsintätyötä johtaa Sotavainajien 
muiston vaalimisyhdistys. Suomeen 
haudattavaksi on tuotu yli 900 vainajan 
jäänteet, joista noin 200 on tunnistettu.

Viime sodissa menehtyi kaikkiaan   
94 960 suomalaista, joista 85 348 on 
haudattu nykyisen Suomen multiin.

Teksti ja kuva: Kari Nummila
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Siirto Huovinrinteelle
oli positiivinen asia
Teksti: Asko Tanhuanpää    Kuva: Samuli Vahteristo

”Porin Prikaatin on perin-

teikäs ja kunniakas jouk-

ko-osasto, joka on ollut 

Suomen varuskunnista 

aina minun ihailuni kohde. 

Se on antanut koko toimin-

nastaan aina hyvin positii-

visen kuvan.”

Yksi Porin Prikaatin tuoreimmista 
työntekijöistä, operatiivisella alalla esi-
kunnassa työskentelevä majuri Timo 
Ala-Mutka, sanoo pitävänsä Huovin-
rinteelle siirtymistään pelkästään posi-
tiivisena asiana. Suurimman osan 1985 
alkaneesta urastaan Turussa palvellut 
viestimies ei kammoksunut edes pitkää 
työmatkaa Naantalista Säkylään.

- Olen hankkinut pitkäksi venyviä 
työpäiviä varten vuokra-asunnon Huo-
vinrinteeltä, eikä matka muutenkaan mi-
tenkään ylivoimainen ole, matkat joko 
autolla tai isolla moottoripyörällä taitta-
va Ala-Mutka vakuuttaa.

- Työhön ja erityisesti työmatkoihin 
tuo helpotusta myös se käytännön tosi-
asia, että suuri osa työtehtävistä vie Po-
rin Prikaatin ulkopuolelle, hän jatkaa.

Viimeksi Turun ja Porin Sotilaslää-
nin tietotekniikkapäällikkönä työsken-
nelleen majuri Ala-Mutkan, 42, siirrosta 
Porin Prikaatin päätettiin keväällä 2003, 
mutta Porilainen hänestä tuli käytännös-
sä vasta viime kesänä.

Nimityksen ja tehtävien vastaanotta-
misen väliajan Timo Ala-Mutka vietti 
Kosovossa, missä hän toimi Keskisen 
Monikansallisen Prikaatin (Multinatio-
nal Brigade Centre) viestipäällikkönä. 
Aiemmin Ala-Mutka on ollut rauhantur-
vaajana sekä Makedoniassa (1994-95) 
että Libanonissa (1999-2000).

- Joka kerta rauhanturvatehtävän 
päättymien on hieno hetki. Silti on aina 
valmis lähtemään tarvittaessa lähtemään 
uudestaan.

Harrastuksena 
Harrikat ja poikien 

harrastukset

Timo Ala-Mutka sanoo päivittäneen-
sä kansainvälisissä tehtävissään monen 
muun rauhanturvaajan tapaan myös ajo-
neuvokalustoaan. Majurismiehen nykyi-
nen auto kotiutui Kosovosta Via Baltican 
kautta, mutta 1450-kuutioinen moottori-
pyörä Harley Davidson Heritage Sprin-
ger on sen sijaan ostettu Suomesta.

- Harrikat ovat kuuluneet osana elä-
määni jo 1990-luvun alusta. Menossa on 
nyt kuudes pyörä, hän paljastaa.

Viime aikoina isän matkaseurana 
pyöräretkillä on viihtynyt erityisesti per-

Majuri Timo Ala-Mutkan elä-
mänmeno on toisinaan vauhdi-
kasta, ainakin silloin kun hän is-
tuu harrikan satulaan.
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heen nuorempi poika, nyt kymmenen 
vuoden ikäinen Kimi.

- Pidän moottoripyöräilystä, mutta 
en edes yritä väittää sitä tärkeimmäk-
si harrastuksekseni. Kyllä se paikka 
kuuluu lasten harrastuksissa mukana 
olemiselle. Pojat, Kimi ja neljä vuotta 
vanhempi Iiro pelaavat sekä jalkapal-
loa että jääkiekkoa Naantalin VG-62:
ssa ja kentän laidalta minutkin yleen-
sä löytää, ylpeä isä selvittää.

Paitsi uutta ajokalustoa on Timo 
Ala-Mutka tuonut maailmalta myös 
kosolti ammattitaitoa, kielitaitoa 
ja kansainvälistä kokemusta. Nii-
tä hän pystyy hyödyntämään paitsi 
nykyisessä työssään Porin Prikaatin 
operatiivisella osastolla myös Kan-
sainvälisen Jääkärispataljoona S6:n 
päällikkönä ja tarpeen mukaan myös 
maailmalle Huovinrinteen kautta läh-
tevien rauhanturvaajien rotaatiokou-
luttajana.

- Uskoisin osaavani vastata mel-
kein mihin tahansa rauhanturvajouk-
kojen radio- ja viestiliikennettä kos-
kevaan kysymykseen, hän näkee.

Timo Ala-Mutka on lähtöjään töy-
säläinen. Nuoren ylioppilaan tie vei 
armeijaan Niinisaloon – perussoti-
laskoulutukseltaan hän on tykistön 
tuliasemamies – ja sieltä edelleen 
vuosiksi 1982-85 Kadettikouluun 
Helsinkiin.

- Turkuun ja Toiseen Erilliseen 
Viestikomppaniaan tulin vastaval-
mistuneena upseerina 1980-luvun 
puolivälissä ja mukana matkassa oli 
myös Helsingissä tapaamani silloinen 
tyttöystävä. Pia asuu muuten edelleen 
meillä, mutta siviilisääty on tosin 
vuosien saatossa muuttunut, naurah-
taa Ala-Mutka.

Majuri Ala-Mutka sanoo empimät-
tä, että Turussa vietetyt vuodet ovat 
tehneet Porin Prikaatin ja suuren osan 
sen työntekijöistä tutuiksi. Siinäkin 
mielessä siirto uuteen työpaikkaan oli 
harvinaisen kivuton toimenpide.

Sotilasviisiottelun SM-kisoista voi-
tettu kultainen mitali nousee varus-

miespalvelun ehdottomaksi ykkösjutuksi 
upseerikokelas Mikko Lehtorannalle.

Liikuntakasvatusupseeri Jukka Jor-
tikka lupasi minulle keväällä, että tämä 
on mahdollista. Nyt hän värvää minua 
palvelukseen ja lupaa sotilaiden MM-
kultaa, jos treenaisin tiukasti, Lehtoran-
ta kertoo.

Porin prikaatin sotilaspoliisi- ja tie-
dustelukomppaniassa palveleva Lehto-
ranta ei sulje pois ammattisotilaan uraa.

- Ei ole syytä mennä asioiden edelle. 
Katsotaan, sotilasura on varteenotettava 
vaihtoehto, Lehtoranta naurahtaa val-
mentajan povailuille. 

Sotilasviisiottelu on monipuolisia tai-
toja vaativa laji. Siihen kuluu esteuinti, 
ammunta, esterata, käsikranaatinheitto 
ja maastojuoksu. 

Lehtoranta pitää menestyksensä sa-
laisuutena monipuolista urheilutaustaa.

- Olen harrastanut nuorena yleisurhei-
lua ja hiihtoa Nousiaisten Alun riveissä. 
Palkintokaappini pullistelee erilaisia mi-
taleita, mutta tämä mitsku lämmittää to-
della paljon.

Lehtoranta oli neljän lajin jälkeen 
vasta toisena. Neljän kilometrin maas-
tojuoksussa hän ohitti 17 sekuntia ai-
kaisemmin matkaan lähteneen oppilas 
Tuomas Kaijan Jääkäriprikaatista, joka 
joutui tyytymään pronssimitaliin, sil-
lä hänen ohitseen pyyhälsi myös Utin 

Viisiottelun voitto

Varusmiespalveluksen 
ykkösjuttu Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

Jääkärirykmenttiä edustava Ilkka Kar-
sikas.

- Kisa oli minulle aika helppo. Olen 
tottunut kilpailija ja osaan pitää pääni 
kylmänä.

Kultajoukkueen 
jossittelut

Porin Prikaati nappasi myös joukkue-
kultaa, mutta Lehtorannan joukkuekave-
reille jäi vähän jossittelun sijaa. 

Alikersantti Hans Sundqvist sijoittui 
kovassa kisassa viidenneksi.

- Ammunnassa tuli vähän takapakkia 
normaalisuorituksesta. Jäin pronssista 
vain 20 sekuntia ja se harmittaa. Uintia 
olen parantanut kesän aikana noin 10 se-
kuntia, joka oli heikoin lajini.

Sundqvist on harrastanut hiihtoa ja 
pelannut Tepsin junnuissa jalkapalloa.

Seitsemänneksi sijoittunut upseeri-
kokelas Mika Sjöholm noituu huonosti 
mennyttä käsikranaatinheittoa. 

- Olin kolmen lajin jälkeen vielä toi-
sena, mutta käsikranaatinheitto meni ai-
van käsille.

Samassa yksikössä palvelevien ka-
verusten mielestä joukkuekulta ja lajin 
harjoittelun myötä tulleet kokemukset 
ovat mahtava lisä varusmiespalveluun. 
Se kultaa muistot.

Joukkueen neljäntenä lenkkinä kilpai-
li luutnantti Topi Helsten, joka sijoittui 
henkilökunnan sarjassa seitsemänneksi.

Voittajien on helppo iloita. Sotilas 5-ottelun SM-mitalia esittelee upseerikokelas 
Mikko Lehtoranta, arvokasta kiertopalkintoa kohottaa upseerikokelas Mika Sjö-
holm ja kunniakirjan takaa kurkkii alikersantti Hans Sundqvist. Kuvasta puuttuu 
luutnantti Topi Helsten.

29
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Porin Rykmentin - Porin Prikaatin 
killan Salon alaosastolla riittää 
perinteitä vaalittavaksi.

Porin Rykmentin ensimmäinen ko-
mentaja Arvid Horn, jo vuoden 1626 ai-
kana everstiksi ylennetty soturi, oli syn-
tynyt Halikossa Vuorentaan kartanossa.

Alaosaston varoin paljastettiin vuon-
na 1966 Halikon kirkossa Hornin hauta-
paikan vieressä hänen muistolaattansa.

Killan hallituksen nykyisen jäsenen, 
kauppaneuvos ja reservin majuri Arto 
Arvosen johdolla alaosasto luovutti 
Hornin muotokuvasta tehdyn valokuva-
taulun Porin Prikaatille Horninhalliin si-
joitettavaksi.

Alaosaston puheenjohtaja Olavi Erä-
kunnas ja sihteeri Martti Mättänen ker-
tovat Salon alaosaston perustetun jo 
vuoden 1960 marraskuussa. Tätä ennen 
oli ehditty käynnistää vasta Porin (1959) 
ja Loimaan (elokuu 1960) alaosastot.

Salolaisten kanssa alaosastoa olivat 
perustamassa puheenjohtaja Ilmari Hon-
kanen ja Prikaatin silloinen komentaja, 
eversti V-P Somerkari. He tutustuivat sa-
malla matkalla Vuorentaan kartanoon.

Salon alaosastolla
riittää perinteitä

Salon alaosaston jäsenmäärä on tällä 
haavaa satakunta henkeä, joihin yrite-
tään pitää yhteyttä ainakin kerran vuo-
dessa.

Eräkunnas sanoo vuotuisen joulu-
lounaan kerävään yhteen kolmisenkym-
mentä jäsentä.

- Kun alaosaston toimialue on laa-
ja, pidetään joululounastilaisuuksia eri 
puolilla, jotta jokaisella olisi ajoittain 
mahdollisuus tulla mukaan liki kotikun-
naitaan.

Erittäin suosittuja ovat myös killan 
järjestämät retket, joita tehdään hyvässä 
yhteistyössä autokillan jäsenten kanssa. 
Salon seudulta lähdetään myös pääkil-
lan vuosikokoukseen ja -juhlaan isolla 
joukolla.

- Kyllä meillä on aina Säkylässä mu-
kana vähintään kymmenen jäsentä.

Salon alaosastolaiset rohkenevat kui-
tenkin toivoa, että pääkillan vuosiko-
kouspaikkakuntia voitaisiin välillä vaih-
taa eikä pitäytyä yksinomaan Säkylässä.

- Esitämme myös harkittavaksi pää-
killan johtokunnassa, että alaosastojen 
jäsenhankintaa vauhditettaisiin ‘ʼpork-

Tekstit ja kuvat: Kari Nummila

kanarahallaʼ̓  eli alaosasto saisi uuden jä-
senen kolmannen vuoden jäsenmaksun 
palautuksena. Tällä korjattaisiin alaosas-
ton rahatilannetta ja toisaalta saataisiin 
ehkä nykyistä paremmin uudet jäsenet 
pysymään mukana vuodesta toiseen.

Salossa ei nyt rahapulasta kärsitä, 
mutta ei lisärahakaan kuulemma pahas-
ta olisi. Äskettäin tuli 500 euron avustus 
Arto Arvosen 9 000 euron syntymäon-
nittelupäivärahoista maanpuolustustyö-
hön. Summasta liikeni myös koko killan 
alueelliseen toiminnan kehittämiseen 
800 euroa.

Alaosasto aloitti kesällä myös  tiedo-
tustilaisuudet niille perheille, joista läh-
tee nuoria varusmieheksi Porin Prikaa-
tin. Jo ensimmäisellä kerralla mukaan 
kolmisenkymmentä henkeä.

- Olemme osaltamme pitämässä yllä 
maanpuolustustahtoa ja luomme yhte-
yksiä niin Prikaatiin kuin toimialueem-
me väestöön. Arvostamme ja vaalimme 
arvokkaita porilaisperinteitä, salolaiset 
sanovat.

Salon seudun maanpuolustajia: Martti Määttänen, Olavi Eräkunnas,
Arto Arvonen, Kalle Vuorenmaa, Tuomas Salomaa ja Erkki Päällysaho.
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Porilaisen tilaukset ja 
osoitteen muutokset 
T:mi Tilistö Seppo Luoto
Puh. (02) 867 1581

Porilaisikoniksikin voi-
daan kutsua vänrik-
ki Kaarlo Kustaa (Carl 
Gustaf) Polvianderia 
(1788 - 1876), jonka 
lausumasta iskostettu 
slogani ‘’kunnia velvol-
lisuus, tahto’’  on jokai-
selle tuttuakin tutumpi.

Häntä pidetään J.L. Runebergin 
innoittajana tämän kirjoittaes-
sa keskeistä teostaan, Vänrikki 

Stoolin tarinoita.
Porin Prikaatin seppele laskettiin tä-

näkin vuonna Kurun päivänä Polvian-
derin haudalle Kurun vanhalla hautaus-
maalla.

Seppeleen laskivat killan uusi pu-
heenjohtaja Jorma Koivisto ja yliluut-
nantti Jouni Mäentaus.

- Oli mielenkiintoista liikkua niissä 
maisemissa, jossa tämä kuuluisa sotilas 
on elänyt.  Hänellä on komea muistoki-
vi, jonka Porin Prikaati taannoin kun-
nosti, Koivisto sanoo.

Polviander aloitti  nuorena ylioppilaa-
na teologian opinnot Turun yliopistossa, 

’’Porilaisikonin’’
haudalle seppele

josta hänet erotettiin käytöksensä perus-
teella ‘ʼhengelliseen säätyyn kelpaamat-
tomanaʼ̓ .

Tämän jälkeen Polviander valitsi so-
tilaan ammatin ja Porin Rykmentin rivit. 
Hänen poikansa alikapteeni Gustaf Mau-
rits seurasi siis isäänsä sotilasuralla.

Kurun ulkomuseoalueella seisoo Pol-
vianderin tupa, joka on siirretty sinne 
noin kahden kilometrin päästä alkupe-
räisiltä sijoiltaan.

Vänrikki oli hyvä käsistään ja tuvassa 

on esillä paljon hänen tekemiään tarve-
esineitä. Seinälle on asetettu hänen am-
pumansa karhun talja. Löytyypä sieltä 
kannelkin, jota isäntä soitti itsekin.

Koiviston mielestä killan pitää harki-
ta Kurun retkeä vaikkapa jo ensi kesän 
Kurun päiväksi, jolloin lähdettäisiin liik-
keelle isolla joukolla.

Korjaus !

Edellisen numeron virheeseen si-
vulla 23.
Killan Ansioristi karhutunnuksin 
jaettiin Olavi Eräkunnakselle eikä 
OlaviErikssonille kuten tekstissä 
virheellisesti luki.

Yliluutnantti Jouni Mäentaus ja Porin Rykmentin- Porin Prikaa-
tin Killan puheenjohtaja Jorma Koivisto Kaarlo Kustaa Polvian-
derin, Porilaisten lipunkantajan sotilastorpan edustalla.
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Suomella on ollut 1500-luvulta alka-
en oma sotaväki. Sodan ja rauhan aika-
na se muodostui jo silloin Suomen So-
taväen päällikön alaisista (Varsinais-) 
Suomen, Hämeen ja Karjalan kanta-
rykmenteistä. Niiden lähtökohtana oli 
keskiaikainen hallintojako Turun, Hä-
meen ja Viipurin linnalääneihin, Savon 
Olavinlinnan viimeisenä mukaan otet-
tuna.

Rykmenttien komppanioiden (lippu-
kuntien) lukumäärät ja vahvuudet mää-
räytyivät väestöpohjan mukaan. (Var-
sinais-)Suomen kantarykmentti kasvoi 
vuosien myötä yli kaksikymmentäkin 
komppaniaa (lipustoa) käsittäväksi, vah-
vuudeltaan yli 200 miehen. Hämeen kan-
tarykmentin vahvuus vaihteli 6-8 komp-
panian välillä 7-800 miehen tuntumassa 
- riippuen mitä kihlakuntia siihen mil-
loinkin luettiin. Karjalan kantarykmentti 
vakiintui 10-12 komppanian käsittäväk-
si, noin 1000 miehen vahvuiseksi. Asu-
tuksen laajentuessa Olavinlinnan myötä 
Saimaan itäpuolelle ja Laatokan Karja-
lan suuntaan Savon maakuntarykmentti 
sai rekrytointialueeksi Karjalan kanta-
rykmentin Etelä-Savon kihlakunnat.

Suomen sotaväki oli ammattiarmei-
ja. Se sai upseerinsa kuninkaan tai hänen 
käskynhaltijansa antamina nimityksi-
nä. Aliupseerit sekä sotamiehet värväsi, 
valitsi ja määräsi tehtävään yleensä kan-
tarykmentin komentaja taisteluissa kun-
nostautuneista ja värväyksessä haluk-
kuutensa ilmoittaneista. Koko Suomen 
oman sotaväen vahvuus nousi 1600-lu-
vulla siirryttäessä sodan uhatessa, lin-
nojen kantaväki mukaan laskettuna, 4-
5000:een.

... alkoi siirtyminen 
maakuntarykmenttei-
hin

Ruotsi-Suomen kuningas Kustaa II 
Adolfi n jatkoi 1600-luvulla taistelua 
Itämeren alueen herruudesta. Tarve val-

5. päivä helmikuuta 2004 JOHAN LUDVIG RUNEBERGIN SYNTYMÄSTÄ 200 VUOTTA

Kuninkaallisen Porin 
Rykmentin ja vähän Suomen 
”sotaväenkin” maakuntataustasta ennen 
Runebergin ”vänrikkien” aikaa.

Entisajan sotilaspuvut olivat värik-
käitä, joka helpotti suurilla aukeilla 
tapahtuneitten taistelujen johtamis-
ta. Etualalla sotamies kuninkaalli-
sen pukuasetuksen edellyttämässä 
vuoden 1675 asussa ja takana seu-
raa sotamies vuoden 1687 asussa, 
josta tuli armeijan ensimmäinen yh-
tenäinen univormu.
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Teksti:
Jukka Suviniemi,
Eversti ja Porin Prikaatin
komentaja 1975-78
Kuvat: Porilaismuseon arkisto

takunnan sotavoimien lisäämiseen tuli 
yhä tärkeämmäksi. Kuninkaan päätök-
sellä kuntarykmenttejä alettiin varustus-
tilanteen salliessa muuttaa maakuntaryk-
menteiksi.

Niiden jokaisen  tavoitevahvuudek-
si tuli noin 1200 upseeria, aliupseeria ja 
miestä. Suomen sotaväkeen tulisi muu-
toksen ajan myötä toteutuessa kuulu-
maan (Varsinais-) Suomen, Satakun-
nan, Uudenmaan, Hämeen, Karjalan, 
Savon ja (Pohjois-Suomen) Pohjanmaan 
maakuntarykmentit, tavoitevahvuutena 
1600-luvulla yhteensä 6500-7000 mies-
tä. Asuttamisen verovapausjärjestelyt ja 
palvelukseen oton rajoitukset koskivat 
1500-luvun loppupuolella vielä nykyis-
tä Pohjois-Pohjanmaata, Lappia ja siihen 
kuuluvaa Peräpohjolaa sekä sittemmin 
myös Pohjois-Savoa ja Kainuuta.

... uusi 
maakunta-
rykmentti 
Satakunnasta

Tallinnassa 16.pvnä hel-
mikuuta 1626 allekirjoitta-
massaan kirjeessä Kustaa II 
Adolf käski Suomen Sotavä-
en päällikköä, kenraali Kus-
taa Hornia kokoamaan Sata-
kunnan maakunnan alueelta 
jalkaväkirykmentin. Sen en-
simmäiseksi komentajaksi 
hän määräsi Karjalan Kan-
tarykmentin Arvid Hornin 
everstiksi ylennettynä. - Kos-
ka Satakunnan väestöpohja 
ei yksin riittänyt rykmentin 
perustamiseen sen rekrytoin-
tialueeseen määrättiin lisäksi 
Hämeen Sääksmäen ja Var-
sinais-Suomen Vehmaan kihlakunnat. 
Tätä uutta rykmenttiä alettiin sittemmin 
kutsua Porin Rykmentiksi.

Suomen seitsemän ja emämaan kah-
dentoista maakuntarykmentin aseistami-

nen ja varustaminen sotia käyden vaati 
rahaa ja aikaa. Stralssundin merilinnoi-
tus ja siihen tukeutuva uusi, erityisesti 
Etelä-Itämerta ja Tanskan salmia hal-
litseva avomerilaivasto edustivat pai-
nopistesuuntaan. Pohjois-Itämeren ja 
Suomenlahden merenkulkua katsottiin 
voitavan viikinkiperinteiden viitoitta-
mana edelleenkin hallita saaristoa ja si-
säväyliä käyttävällä rannikkolaivastol-
la. Muilla Itämeren mailla kun ei aluksi 
ollut Itämerellä lainkaan, ei Tanskalla-
kaan, Ruotsin uusien taistelulaivojen ve-
roista avomerilaivastoa.

Suomen linnoitustuen tykkien ja 
niidn kantajoukkojen määristä joudut-
tiin tinkimään. Syrjäisen Suomen so-
tatoimien runkolinnoitusten rahoitusta, 
Karjalan Viipurinlinna ja Savo-Karjalan 
Olavinlinna, sisämaan Hämeenlinnas-
ta ja Ruotsinsalmen saarilinnoituksesta 
puhumattakaan, pidettiin miltei vain ra-
sitteena. Turunlinna pelkistyi yhä enem-

män ´hallintolinnaksi´. Vaikka Suomen 
lisääntynyt strateginen merkitys sittem-
min tiedostettiinkin, Viaporin ja Svart-
holman linnoitusten rakennustöiden 
käynnistyminen 1700-luvulla pitivät 
edelleenkin Suomen muun sotaväen ra-
hoitustarpeet alimitoitettuna.

Linnat oli jo alun alkuaankin tarkoi-
tettu kestämään pitkäaikaista taistelua 
vihollisen saartamana. Takamaana ole-
van Suomen linnojen taistelukyky jäi lä-
hes aina riippumaan siitä ehdittiinkö ne 
täydentää taistelukykyisiksi sodan uha-
tessa mahdollista hyökkäystä odotelta-
essa. Täällä tulikin miltei säännöksi, että 
osa rykmenteistä oli sidottava linnoitus-
ten  kantajoukkojen täydennykseksi.

Ruotuväkijärjestelmäl-
lä tavoiteltiin taiste-
lukyvyn vakaannutta-
mista, valmiutta

Kaarle XI Kustaan hal-
lituskaudella Ruotsi - Suo-
messa siirryttiin ruotuväki-
järjestelmään. Se merkitsi 
maavoimienkin osalta am-
mattiarmeijan vakaantumis-
ta. maakuntarykmentit vah-
vistettiin 1690-luvulta alkaen 
1100-1200 miehen vahvui-
siksi pysyviksi joukko-osas-
toiksi.

Upseerien virkoihin ja ali-
upseerien toimiin nimitettä-
ville maksettiin palkkaukse-
na hallinta- ja käyttöoikeus 
maakunnan alueelta nimitet-
tyihin, valtion omistukseen 
siirtyneisiin tiloihin, tai nii-
den vuokra- ja verotuloihin. 
Määräalaltaan noin kahden 

manttaalin verotilat tai kaksi taloa yh-
dessä muodostivat yhden ´ruodun.´. 
Tämä asutti ja osin varusti maakunta-
rykmentin pitäjäkomppanian yhden va-
kituisen ruotusotamiehen. Miehen ase ja 

Porin Rykmentin 
komppanialippu 
vuodelta 1749.
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ruuti, myöhemmin myös jouk-
ko-osastotunnukseksi kaunistet-
tu ´univormu´, tulivat kruunulta.

Ruotusotamiehelle ja hänen 
perheelleen oli rakennettava vä-
hintään 9 x 9 kyynärän ikkunal-
linen tupa, 6 x 6 kyynärän navet-
ta ja suuli lehmää ja lammasta 
varten, annettava käyttöön ½ 
tynnyrin peltoala, niittyä laitu-
meksi, lupa käyttöpuun hankin-
taan ja kalastusoikeus omiin tar-
peisiin. Ruotusotamies tai hänen 
perheeseen kuuluva oli velvol-
linen osallistumaan tilan töihin 
ruokapalkalla yleensä kylvä- ja 
sadonkorjuuaikana.

Ratsutiloille, rustholleille, 
myönnettiin verovapauksia, ja 
talot saivat itselleen myös mah-
dollisten vuorattujen sivutilo-
jen verotuoton, kun sitoutuivat 
varustaman ja antamaan koulu-
tettavaksi sotaväelle miehen ja 
ratsun tai myöhemmin ajomie-
hen ja hevosen. Joskus kysees-
sä saattoi olla talon tuleva isän-
tä, yleensä kuitenkin tämän nuorempi 
veli tai vähintään isäntäväkeen luettava 
sukulaismies. Ratsutilat asettivat siis so-
taväelle silloisia ´sopimussotilaita´. Vas-
ta 1800-luvulle siirryttäessä lienee tul-
lut kyseeseen myös ammattisotilaaksi 
sivutilojen tuotolla palkattu ulkopuoli-
nen renki.

Rykmentin päällystö viljeli maakun-
nan alueella 40-50 valtion tilaa osan saa-
dessa palkkansa valtion tilan vero- tai 
vuokratulona. Ruotusotamiehet ja hei-
dän perheensä asuttivat maakuntansa 
kihlakuntien alueelle 900 - 1000 ruotu-
torppaa. 

- Oikeampaa olisi ehkä kuitenkin sa-
noa kruunun ehdoin sovittua mäkitupa. 
Itse asiassa vasta ´venäjänvallan´ aikana 
isonjaon jälkeen, kun sarkajaosta luovut-
tiin, kehittyi maaseudulle myös torppari-
tiloja erillisine peltolohkoineen ja raken-
nuksineen.

Torppatilojen suhteen otettiin huo-
mioon ja sovellettiin käytäntöön kyllä-
kin ruotsinvallan aikaisista ruotutorpista 
ja rusthollitilojen korvausjärjestelyistä 
saatuja kokemuksia. Tavallisten talojen 
pellot olivat kuitenkin silloin olleet sar-
kajaon osuuksia yhteisestä kylän pelto-
alueesta. Omia peltolohkoja saattoi olla 
poikkeuksellisesti jollain ´piispantiloil-

la´, kartanoilla, suurella rusthollilla tai 
yksinäistilalla.

Sven Tuuvan isä saattoi olla ruotu-
väessä ´virkansa menettänyt kersantti´. 
´Virattomiksi´ kutsuttiin kuitenkin ruo-
tuväen lakkauttamisen jälkeen myös 
niitä, jotka eivät saaneet asumislunas-
tusoikeutta palkkatilaansa. Poika saattoi 
kyllä ´kuin orja raataa pellolla ja kaataa 
kaskea´ myös ruotsinvallan aikana. Mut-
ta jotenkin Runebergin kuvaus sopii pa-
remmin autonomian ajalle, kun uusille 
torpille alkoi kuulua omat raivattavat 
peltolohkot.

Ruotusotamiehet 
olivat arvostettuja 
ammattisotilaita !!

Rohkenen kyseenalaistaa arkkitehti 
Raimo Kallio-Mannilan  ´Anjalan liiton´ 
aikojen käsittelevän ”Porilaisten mars-
si” -teoksen 1. osassa ´kirjailemaa´ ruo-
tutorppien ja  -sotamiesten vähättelyä. 
Eivät ruotutorpat tietystikään yltäneet 
mihinkään myöhempien aikojen ´vil-
la´-tasoon. Ne edustivat kuitenkin 1700-

luvun lopulla mitoitustason 
Ruotsin jälkeenjääneisyydestä 
huolimatta ainakin Suomessa 
nk:n ´mäkitupa - asetuksen´ par-
haimmistoa, esikuvaa.

On syytä palauttaa mieleen, 
että Viaporin (Suomenlinnan) 
rakennuskomennuksilta vuosit-
tain koko 1700-luvun jälkipuo-
liskon ajan kotitorppiinsa palaa-
vien ruotusotamiesten  sanotaan 
mm. tuoneen maaseudulle pait-
si henkilökohtaisten rakennus-
miestaitonsa, mm. asumusten 
punamultamaalausta., torppien-
sa sireenipensaskoristelun kuin 
myös ensimmäiset siemenperu-
nat pihojen perunamaihin.

Torppien tasosta vastasivat 
ruotuisäntien ohella tarkastus- ja 
hyväksymisvelvollisuudella kih-
lakuntien kruunun voudit sekä 
komppanioiden omat päälliköt 
ja ´furiirit´. - Viimeksi mainittu-
jen toimenkuvaa on suomennettu 
ehkä hieman vähätellen ´majoit-
tajiksi´. Heillä oli komppanian 
päällikön apulaisena myös muita 

tärkeitä hallinto- ja johtamistehtäviä.
Ruotuisäntienkin kannalta paras vär-

vätty oli aina pätevä soturi - eikä mikään 
´tumpelo´. Taitamaton kaatui taistelussa 
usein ensimmäisenä ajattelemattomuut-
taan, osaamattomuuttaan, ja tilalle oli 
värvättävä heti toinen mies.

Ruotusotamiehet olivat monesti rau-
han aikana pitäjänsä jonkun käsityöam-
matin tasokkaita taitajia, suutareita, 
räätäleitä, kirvesmiehiä, seppiä, kivi-
työmiehiä jopa nahkureita, ´vakanssis-
taan´ ja usein 1700-luvun loppupuolen 
Suomenlinnan rakennustöissä oppin-
sa ammentaneita. Eikä ruotuisännän 
´nuoremman´ pojan kirjoittautuminen 
ruotusotamieheksi ja -torppariksi ollut 
ilmeisesti harvinaista. Isäntävävyksi ete-
nemiseen ei ollut aina kaikilla tulevan 
isännän nuoremmille veljille syystä tai 
toisesta itsestään selvä valinta.

Ruotusotamiesten 
´tumpelo- ja Sven 
Tuuva´ -yleistys 
jälkipolvien käsitys-
harhaa ?!

Suomen ruotuväkipataljoonat vuo-
rottelivat 1700-luvun loppupuoliskon 

Kuninkaallisen Porin rykmentin...

Kuva Vänrikki Stoolin runojen esiku-
van Kaarlo Kustaa Polvianderin soti-
lastorpan aseista ja tarvekaluista.
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kesäisillä linnoituskomennuksilla Vi-
aporin, sittemmin myös Svartholman, 
rakennustöissä sekä Parolan, Hyrylän, 
Utin, Heinolan ´leirikokouksessa´. Ne 
järjestettiin yleensä maanviljelystöihin 
soveltuen. niin upseerit ja aliupseerit 
kuin ruotusotamiehetkin olivat enem-
män kuin toisella jalalla maanviljelijöitä 
- Hm. ainakin vanhan päätoimisen kou-
lutusupseerin mielestä!

Hajautettujen komppanioiden sota-
miehet olivat kotiruoduillaan pääosan 
rauhanvuosista. Sodanajan liikekannal-
lepanovuosia mahtuu näihin 50 vuoteen 
enintään kymmenen. Tähän voidaan 
lukea mukaan myös miltei nykyisten 
YK-pataljoonien tavoin osittain vapaa-
ehtoisjärjestelyin toimeenpantiin myös 
kenttäpataljoonakomennuksia Baltian ja 
Keski-Euroopan sotiin, varuskuntajouk-
koihin tai linnojen miehitykseen - 1700-
luvulla!

Haminan rauhassa 1809 Suomen 
Suurruhtinaskunnan sotaväki ja ruo-
tuväkijärjestelmä lakkautettiin 50:ksi 
vuodeksi. Myytti ´raihnaisesta, leipää 
kerjäävistä´ ruotusotamiehistä yleistyi 
ilmeisesti vasta 1800-luvun jatkuessa, 
kun itse asiassa ruotuväki oli jo hajo-
tettu.

Ruotsinvallan ajalta olevilla ruotus-
otamiehillä oli oikeus asua torppaansa, 
mäkitupaansa, vanheta siellä elämänsä 
ehtooseen. Ruotutorppaansa omaksi lu-
nastamisesta lienee käyttänyt vain osa 
ruotusotamiehistä tai heidän perikunnis-
taan. Varsinkin hyväkuntoisten torppien 
omaksi lunastaminen saattoi ´närästää´ 
entisiä ruotuisännyyden ruotsinvallan 
aikana omanneita talollisia samoin kuin 
Sotilasrahastoon kerättävä lakkautet-
tujen ruotujen ´vakanssimaksu´. Uusia 
ruotusotamiehiä ei ´runebergiläisenä´ ai-
kana 50 vuoteen enää värvätty - ennen 
Krimin sota 1855.

Jäljellä olevat ruotusotamiehet todella 
raihnastuivat ja vanhenivat. Ruotutorpat 
rapistuivat, käyttö ´talon töihin´ kääntyi 
´elätin´ osaksi. Tämä liene ainakin jos-
sain määrin aiheuttanut, yleistänyt, ruo-
tusotamiehistä vääristyviä käsityksiä. Se 
ei ilmeisestikään vastannut ruotsinvallan 
ajan ruotusotamiehen - korpraalin todel-
lisuuskuvaa. Pääosa heistä oli aikanaan 
ollut torppaansa hyvin hoitaneita, maata 

ja maailmaakin kokeneita, esimiestensä, 
naapureiden ja isäntiensäkin arvostamia. 
- Ei ´tumpeloista´ koostunut suomen so-
taväki olisi kyennyt 1808-09 sodan ai-
nutlaatuisiin taistelusuorituksiin.

Lopuksi Kuninkaallisen 
Porin Rykmentin vii-
meisestä liikekannal-
lepanosta 1808

Venäjän uuden tsaarin Aleksanteri I:
n Ranskan Napoleon-keisarin Tilsitin 
1807 sopimuksesta alkaen sotaa Venä-
jän kanssa oli Ruotsi-Suomessa jo osattu 
odottaa. Sen puhkeamista epäili viimei-
seen asti Ruotsi-Suomen kuningas, nuori 
Kustaa IV Adolf, Venäjän valtaistuimel-
lehan oli noussut hänen serkkunsa.

Sukulaisuudesta huolimatta Venä-
jän nuori keisari oli päättänyt varmis-
taa maansa koko 1700-luvun tavoitte-
leman Itämeren pohjoisosan herruuden. 
Se edellytti Ruotsin alamaisuudessa ol-
leen Suomen Suurruhtinaskunnan val-
taamista, siirtämistä Venäjän määrää-
misvaltaan.

Venäjän hyökkäysuhka todentui - yl-
lätys, yllätys talvisotana - vuodenvaih-
teessa 1807-08. Suomen sotaväen pääl-
liköksi kuningas määräsi Tukholmassa 
kiireellä kootun Sotaneuvoston puheen-

johtajan, kenraali W.M. Klingsporin. 
Kuningas ei katsonut voivansa sivuut-
taa tätä itsenäisestä tehtävästä ´vanhaa 
kenraalia´. Suomessa oli odotettu ´oman 
miehen´, kenraalimajuri Mauri Kustaa 
Armfeltin tuloa ylipäälliköksi. Hänet 
määrättiin kuitenkin painopistesuuntaan 
perustettavan Norjan - rintaman joukko-
jen komentajaksi.

Liikekannallepanossa Porin Ryk-
mentti koottiin Parolaan, josta rykmen-
tin joukot - Henkivartio- ja Eversti-
luutnantti pataljoonat ruotuväestä sekä 
Ratsutilapataljoona ´sopimussotilaista´ 
koottuna aloittivat helmikuun puolivä-
lissä 1808 ryhmittymisensä, määrävah-
vuisiksi täydennettyinä, yhteensä noin 
1850 miestä, ne siirtyivät eversti A.F. 
Palmfeltin 1. Prikaatiin Kymijokilinjaan 
Kuuskoskeen, Muttomiin, Orimattilan 
vastaanottoasemiin. Varaväen jäljelle 
jääneet osat (noin 300 ruotusotamies-
tä?) marssivat samanaikaisesti Viapo-
rin linnoitusjoukkojen täydennykseksi. 
- Näistä asemista ja lähtökohdista alkoi 
Kuninkaallisen Porin Rykmentin vii-
meinen sota Ruotsin alaisuudessa 21. 
pnä helmikuuta 1808. Mutta se on jo 
´toinen luku´. Sen yhtä versiota voi mo-
nista Kuninkaallisen Porin Rykmentin 
sotureista, mutta harkiten...harkiten...mi
kä on totta, mikä runoa ja tarua. 

Suomalaisten sissitaktiikka 
puri Ruovedellä, kun Roth 
ja Spoof kävivät venäläisten 
kuormastojen kimppuun.
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VIHERHIUKKASET 
2/2004 

Laatinut: Marjaana Vihottula

Kesälomat ovat takanapäin ja nyt 
nautimme Suomen syksystä kaikkine 
sen vivahteineen. Sotilaskotisisaret ovat 
toimineet myös kesäaikana.

Perinteinen saunailta järjestettiin 
15.6. Köyliön metsästysseuran majal-
la. Ilmijärven rannalle saapui 32 sisarta 
viettämään mukavaa iltaa, saunomaan 
ja uimaan.

Alokkaiden suuren lukumäärän joh-
dosta tulojuhla 16.7. oli jaettu kolmeen 
tilaisuuteen. Tilaisuuksia emännöi-
vät Liisa Räsänen ja Eeva Luoto sekä 
heidän apulaisinaan Maarit Vihottula, 
Anna-Maija Vihottula ja Laura Välilä. 
Juhlassa esiintyivät Lahjan Tytöt sekä 
Crash Course Highway-yhtye.

Uusille alokkaille järjestettiin tuloju-
malanpalvelus sunnuntaina 18.7., jossa 
sisarista Tarja Putko ja Marja-Leena Pi-
hajoki olivat jakamassa virsikirjoja.

Heinäkuun viimeisellä viikolla sisaret 
paistoivat neljänä päivänä varusmiehille 
sateessa ja auringonpaisteessa yhteensä 
168 ohukaista.

Elokuussa kysyttiin 200 varusmiehel-
tä sotilaskodin palveluista asiakastyy-
tyväisyyskyselyllä. Tulokset kyselystä 
saamme syksyn kuluessa. Kiitos kaikille 
kyselyyn vastanneille.

Kauniina ja lämpimänä elokuisena 
lauantaina 7.8. lähti linja-autollinen iloi-
sia sotilaskotisisaria kesäretkelle Por-
vooseen. 

Ikivihreät sotilaskotisisaremme teki-
vät 17.8. kesäretkensä Kuuskajaskarin 
linnakesaarelle.

Varusmiehille ja heidän ystävilleen 
järjestettiin Kesäkumi-kampanja varus-
kunnassa 25.8. Jusu Lounela rentoine 
juontoineen ja mm. PMMP repäisevine 
kappaleineen oli VMTK:n organisoima 
ja sotilaskotiyhdistyksen taloudellisesti 
tukema tapahtuma. 

Valtakunnalliset kaksipäiväiset so-
tilaskotisisarille tarkoitetut sisarpäivät 
järjestettiin 4. – 5.9. Lahdessa. Matkus-
timme yhdessä Porin yhdistyksen sisar-
ten kanssa nauttimaan hyvin järjestetys-

tä viikonlopusta. 
Liikkuvat sotilaskotisisaret harjoitte-

livat 9.9. Säkylänharjun maastossa au-
tosuunnistusta.

Sotilaskotiyhdistyksen johtokunta ja 
sotilaskodin henkilökunta viettivät 30.8. 
yhteistä iltaa Jonkan kartanossa Vam-
pulassa. Illan aikana muistettiin perin-
teisesti henkilökuntaa vuoden aikana 
saavutetuista merkkipaaluista ja suori-
tuksista.

 
Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen hen-

kilökuntaa muistettiin seuraavasti:
Keskuskauppakamarin kultainen ansio-
merkki 40 vuoden työskentelystä
Pirkko Rajalalle.
Keskuskauppakamarin kultainen ansio-
merkki 30 vuoden työskentelystä
Taina Lehmukselle
Keskuskauppakamarin hopeinen ansio-
merkki 20 vuoden työskentelystä
Regina Hakkaraiselle ja  25 vuoden 
työskentelystä Hanna-Maija Mattilalle.

Muita tapahtumia:

Kesäkuussa
- sisaret ovat osallistuneet Jotos-rasti-

koulutukseen.
- Susanna Vuorinen oli 17.6. AUK:n 

kurssijuhlassa.
- Marjaana Vihottula oli 24.6. AUK:n 

ylentämistilaisuudessa.
- Marita Torkkeli osallistui 29.6. 

Naisten Turvapäivään Säkylässä.
- Tarja Putko oli 9.6.Torjuntavoitto-

näyttelyn avajaisissa Millprossa .

Heinäkuussa
- Marjaana Vihottula osallistui 1.7. 

Satakunnan Pioneeripataljoonan 10-
vuotisjuhlaan.

- Marita Torkkeli oli 8.7. kotiuttamis-
juhlassa urheilukentällä.

Pitkämatkaisimmat olivat saa-
puneet Lahteen jo perjantai-
na, mutta me seitsemäntois-

ta Säkylän sisarta lähdimme matkaan 
lauantaina aamuvarhain prikaatin 
bussilla.

Hennalan portilla reipas keltahui-
vinen opas otti meidät hoteisiinsa, 
luotsasi jouhevasti ilmoittautumaan 
ja ohjasi majoittumaan Hämeen Rat-
sujääkäripataljoonan tiloihin.  Ma-
joituskasarmimme kalskahti tosi 
komealta: oven yläpuolella luki esi-
kuntaeskadroona. Historiallisten ni-
mien lisäksi myös monet rakennuk-
set olivat hyvin nostalgisia: kauniita, 
vanhoja punatiilirakennuksia. Tässä 
perinteikkäässä ympäristössä koulu-
tetaan useita erikoisjoukkoja, Lah-
dessa on mm. Lääkintäkoulu, So-
tilasmusiikkikoulu, Huoltokoulu, 
Asekoulu ja Urheilukoulu.

Lahden sotilaskoti
Lahden Sotilaskotiyhdistyksellä 

on meneillään 80 -vuotisjuhlavuo-
si. Sotilaskoti toimi ensin nykyisen 
Seurahuoneen paikalla sijainneessa 
ruokalassa, kunnes yhdistys sitten 
pankkilainan turvin kunnosti nykyi-
set tilat.

Hennalan sotilaskoti lienee histo-
rialtaan yksi maamme erikoisimpia. 
Ainakin rakennuksena se varmasti 
on kaunein.  Hennalan sotilaskoti on 
entinen ortodoksinen kirkko, joka on 
nykyiseen tarkoitukseensa muutettu 
arkkitehti Carolus Lindbergin suun-
nitelmien mukaan hyvin onnistu-
neesti. Sääli silti menetettyä kirkkoa. 
Tavallaan oleminenkin siellä tuntui 
vähän pahalta, ikään kuin olisi tehnyt 
jotain väärää, ja kun vielä alttarissa 
myytiin myyjäistuotteita. Vaikka ei-
hän se toki ole ainoa kirkkorakennus 
maassamme, joka on muutettu maal-
liseen käyttöön.

Lahden yhdistyksen puheenjohta-
ja Katriina Jouko toivotti avajais-
sanoissaan kaikki tervetulleiksi päi-
ville ja kertoi samalla yhdistyksensä 
vaiheista. Liiton tervehdyksen toi pu-
heenjohtaja Tarja Kiira. Puheessaan 
hän painotti toisaalta sotilaskotityön 
ja sotilaskotisisarten merkitystä ja 
toiminnan velvoitusta osana puolus-
tusvoimien kriisiajan organisaatiota. 
Kiira korosti myös toiminnan tun-
nepuolta ja merkitystä sisarille hen-
kilökohtaisena maanpuolustushar-
rastuksena, jonka puitteissa opitaan 
tuntemaan uusia ihmisiä, koetaan 
mukavaa yhteenkuuluvaisuuden tun-
netta, opitaan yhteisvastuuta.
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pohtimaan elämän perimmäisiä asioita. 
Maija P:n jälkeen ei sitten ehtinytkään 
kuin häthätää juosta museot läpi, varsin-
kin sotilaslääketieteen museo oli mielen-
kiintoinen.

Ja sitten taas syötiin! Lahden sisa-
ret olivat panneet parastaan ja tarjosivat 
herkullisen illallisbuffetin. Täysin vat-
soin olikin sitten miellyttävä antautua 
varusmiessoittokunnan sävelten vietä-
väksi. Iltakonsertissa soittokunnan lau-
lusolistina naiset valloitti tumma hurmu-
ri, Saska Helmikallio, hän teki sen myös 
äänellään. Tästä pojasta kuullaan vielä!

Sykähdyttäviä hetkiä
Sunnuntai alkoi juhlallisella lipun-

nostolla ja seppeleenlaskulla lippuau-
kiolla, jonne marssittiin nelirivissä. Va-
rusmiessoittokunta säesti virrenveisuuta 
ja kenttäpiispa Hannu Niskanen puhui 
arjen työn arvostamisesta.  Aamu oli au-
rinkoinen, mutta vielä kylmä, ja kengät 
kastuivat pitkässä, märässä nurmikossa. 
Siitä huolimatta sotilaskotipäivien sy-
kähdyttävin hetki oli, kun koko vihreä 
joukko seisoi lippuaukiolla järjestäyty-
neenä kuin varusmiehet ikään katseella 
seuraten lipun nousua. Siinä varmaan 
useampi silmänurkka kimmelsi.

Sunnuntain ohjelma tutustutti sisaria 
Lahden seutuun. Säkylän sisaret oli jaet-
tu kahteen ryhmään, joista toinen lähti 
Hollolan vanhaan kirkkoon ja shoppaile-
maan Naisten Pukutehtaan myymälään. 
Toiset pääsivät tutustumaan Urajärven 
vanhaan museokartanoon. 

Urajärven kaunis empiretyylinen kar-
tano sijaitsee hämäläisessä järvimaise-
massa keskellä ei-mitään. Kartanon van-
hin rakennus on 1700-luvulta ja sekin on 
säilytetty alkuperäisessä asussaan. Eng-
lantilaistyylinen puisto polkuineen ja 
haaveilupaikkoineen ympäröi kartanoa. 
Kesällä kartano on mielenkiintoinen 
matkailukohde. 

Retkien jälkeen vuorossa olikin enää 
lounas, lähtökahvit ja perinteisten eväs-
pussien jako. Ja sitten tämä vihreä si-
sarparvi pyrähteli kukin suuntaansa ja 
varmasti jäi muistelemaan mielihyvällä 
yhteistä viikonloppua. Nämä tilaisuudet 
antavat aivan uutta intoa ja uudenlaista 
näkökulmaa tähän yhteiseen harrastuk-
seemme ja yhteiseen työhömme varus-
miesten hyväksi.

Muodossa, mars!
Sotilaskotisisaret Lahdessa.
Teksti: Liisa Räsänen  Kuva: Tuija Ryömä

Valtakunnalliset soti-
laskotipäivät järjes-
tettiin tänä vuonna 
Lahden Sotilaskotiyh-
distyksen emännöimä-
nä. Hennalaan kokoon-
tui noin 650 sisarta eri 
puolilta Suomea, lähes 
jokainen yhdistys oli 
edustettuna.

- Meitä kaiken ikäisiä sisaria tarvi-
taan, mutta nuoria kaivattaisiin mukaan 
enemmän. Vaikka uusia jäseniä koko 
ajan liittyy, vanhoja poistuu enemmän, 
Kiira murehti.

Puolustusvoimien tervehdyksen vih-
reille sisarille toi Läntisen Maanpuolus-
tusalueen komentaja, kenraaliluutnantti 
Ilkka Kylä-Harakka. Koska olimme 
varsinaisessa sotilasmusiikin mekassa, 
saimme tietenkin nauttia todella taita-
van varusmiessoittokunnan esityksistä 
puheenvuorojen lomassa. 

Avajaisluennon piti suurlähettiläs 
Heikki Talvitie.  Aivan alkajaisiksi hän 
esitti jälkikäteiset kiitokset sotilaskotisi-
sarille omalta varusmiesajaltaan vuonna 
1958-59 Kouvolan prikaatissa. 

Suurlähettiläs Talvitien esitelmälle 

antoi luonnollisen lähtökohdan jatko-
sodan päättymisen 60-vuotispäivä. Hän 
toi esiin näkökohtia jatkosodan syistä, 
tapahtumista taustalla, rauhanneuvot-
teluista ja Suomen asemasta sodan jäl-
keen. Hänen mukaansa jatkosodan syitä-
kään ei ole mitään syytä olla ruotimatta, 
siitä huolimatta voidaan tehdä kunniaa 
veteraaneille ja lotille.   

Suurlähettiläs Talvitie käsitteli myös 
Suomen asemaa kylmän sodan vuosina, 
Neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä ja 
sen jälkeen, lännen suhtautumista Suo-
meen sekä Suomen asemaa EU:n jäse-
nenä. Hänen mielenkiintoista, leppoisaa, 
välitöntä ja syvään asiantuntemukseen ja 
omakohtaiseen kokemukseen pohjaavaa 
puhettaan olisi kuunnellut vaikka kuin-
ka pitkään. Hänen esityksensä ansaitsisi 
oman erillisen referaatin, johon tässä ei 
ole mahdollisuutta.

Viihdettä silmille ja 
korville 

Avajaisten jälkeen ohjelma eriytyi 
moneen eri pisteeseen: valittavana oli 
poikkeusololuento, liikuntaluento, Mai-
ja P:n sisar vihreä-luento, Image-Wearin 
tuote-esittely, mahdollisuus tutustua so-
tilaslääketieteen ja sotilasmusiikin mu-
seoihin. Ilmeisesti muihinkin pisteisiin 
riitti väkeä, vaikka tuntui, että Maija P:
tä ahtautui sotilaskodin tiloihin kuule-
maan ennätysmäärä sisaria. Hänen pu-
heenvuoronsa oli koskettava ja herätti 

Säkylän sisaret yhteispotretissa.
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Sotilaskoti on jokaiselle varus-
miehelle tuttu vapaa-ajan viet-
topaikka, mutta sen tarjoamat 

palvelut eivät rajoitu ainoastaan päivära-
haystävällisiin munkkeihin ja leivoksiin.  
Sotilaskoti on  vahvasti mukana erilais-
ten varusmiehille tarkoitettujen viihdeti-
laisuuksien järjestelyissä. Varusmiehille 
ehkä mieleenpainuvimmat tilaisuudet 
ovat kotiuttamis- ja tulojuhlat.  Mui-
ta Sotilaskodin järjestämiä tapahtumia 
ovat olleet esimerkiksi viihdeillat, joita 
vuoden mittaa kertyy kymmenkunta.

Heinäkuussa 2004 kotiutuneil-
le järjestettiin tuttuun tapaan kotiut-
tamisjuhlat, jossa esiintyi  vauhdikas 

Sotilaskoti varusmiesten 
vauhdissa mukana
Teksti ja kuvat: Ville Suvanto
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Lamourettes-tanssiryhmä sekä stand-
up-koomikko Kimmo Hannula. Toi-
seksi viimeistä iltaa Säkylän Huovinrin-
teellä palvelleet I/04-saapumiserän 180 
vuorokauden sekä II/03-saapumiserän 
362 vuorokauden varusmiehet virittivät 
tunnelman kattoon joidenkin mielestä 
jopa vähäpukeisten tanssityttöjen esityk-
sen aikana. Vähäpukeisuus ei tuntunut 
kuitenkaan varusmiehiä haittaavan. Esi-
tyksen aikana tytöt vetivät lavalle eturi-
vissä juhlivia rohkeimpia varusmiehiä. 
Lopussa tytöt pitivät huumorimielisiä 
kilpailuja, joissa kotiutuvat varusmiehet 
joutuivat suoriutumaan muutamista aika 

PM
MP
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yllättävistäkin suorituksista, kuten irrot-
tamaan tanssityttöjen rintaliivejä.

Loppukesän toisen suuremman tapah-
tuman, Radio YleX:n, Suomen Punai-
sen Ristin ja Sotilaskodin  järjestämän 
varuskumikonsertin tarkoituksena oli 
muistuttaa varusmiehiä suojautumaan 
sukupuolitauteja vastaan ja siinä ohessa 
järjestää iltaohjelmaa silmänilon ja mu-
siikin merkeissä. 

Tilaisuuden juonsi muun muassa 
YleX:n Kampus-radio-ohjelmasta tun-
nettu Jusu Lounela.

Elokuinen porilaisaukio täyttyi ää-
riään myöten varusmiehistä ja lähialu-
een asukkaista, kun ensimmäisenä la-
valle ponnahti suomiräpin Missy Elliott 
Jonna yhtyeineen. Hiphop-painotteisen, 
reilun puolen tunnin mittaisen keikkan-
sa aikana Jonna sai yleisön lämpeämään 
-varsin hyvin- viileässä syysillassa, en-
nen kuin joutui suuntaamaan pääkau-
punkiseudulle illan toista esiintymistä 
varten.

Illan musiikkitarjontaa jatkoi edel-
liskesänä ”Rusketusraidat”-kappaleella 
pinnalle pompannut PMMP-yhtye ener-
gisten laulajiensa Miran ja Paulan kera. 
Vajaan tunnin kestänyt esitys antoi myö-
den normaalien popahtavien kappalei-
den lisäksi myös yhdelle erikoisemmalle 
hiphop-tyyliselle sovitukselle.

Jonna
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Kahvin ja munkin tuoksu Kahvin ja munkin tuoksu 
tuo aurinkoa syksyyntuo aurinkoa syksyyn


