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SIIL18
Virossa järjestettyyn kansainväliseen SIIL 18  
-harjoitukseen osallistui joukkoja 14 maasta 

ja Viron Puolustusvoimien lisäksi vapaaeh-
toinen maanpuolustusjärjestä Kaitseliit.
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Parin viime vuoden aikana turval-
lisuus on noussut suomalaisten 
tärkeimmäksi arvoksi. Kehitys 
heijastelee muutosta yleisessä 

maailmantilassa. (PTT, 2018). Yhteis-
kunnallisessa keskustelussa etsitään 
jatkuvasti keinoja, joilla voidaan pa-
rantaa ihmisten ja yhteisöjen turvalli-
suudentunnetta sekä kykyä kohdata 
erilaisia kriisejä. Esimerkkinä koko 
kansan osallistamisessa turvallisuuden 
tuottamiseen toimii usein asevelvolli-
suus. 
Viimeisten vuosien aikana maailma on 
muuttunut turvallisuuden osalta. Seura-
sin koko maailmaa hieman tarkemmin 
toimiessani Maanpuolustuskorkeakou-
lun strategian pääopettajana. Muutos-
nopeus kiihtyi muun muassa vuoden 
2014 Krimin valtauksen ja Ukrainan 
kriisin seurauksena, jos katsotaan asi-
oita puolustushallinnon näkökulmasta. 
Tämä heijastui myös meidän lähiym-
päristöön. Osana tätä keskustelua on 
keskusteltu myös suomalaisesta asevel-
vollisuudesta.
Tasavallan presidentti muotoili Puolus-
tusvoimat 100 vuotta – juhlaseminaa-
rissa 16.1.2018 seuraavasti: ”Suomen 
Puolustusvoimat perustuvat yleiseen 
asevelvollisuuteen, koulutettuun ja laa-
jaan reserviin sekä ammattitaitoiseen 
henkilökuntaan.” Voidaan sanoa, että 

Asevelvollisuus on 
yhteiskunnan asia

asevelvollisuus on Suomen puolustus-
ratkaisun kulmakivi. Erittäin hyvä asia 
on, että suomalainen asevelvollisuusjär-
jestelmä toimii hyvin. Se on osa hyvin 
toimivaa suomalaista kokonaisturvalli-
suuden kenttää ja takaa kyvyn tuottaa 
Suomen puolustamiseen tarvittavat so-
dan ajan joukot sekä kyvyn puolustaa 
koko Suomea. 
Porin prikaatiin, minkä vastuualue 
kulkee ”Kokkolasta Kemiöön”, tulee 
palvelukseen puolivuosittain yli 2000 
varusmiestä tai -naista. Näistä koko 
ajan suureneva osa on muuten naisia. 
Tämä trendi on ollut jatkuvaa koko 
Suomen alueella. Näen koko asevelvol-
lisuusasian tasa-arvoasiana – kaikki, 
jotka tulevat suorittamaan kansalais-
velvollisuuttaan puolustusvoimissa, 
lähtevät samalta viivalta. 
Asevelvollisuutta kehitetään jatkuvas-
ti. Heinäkuun saapumiserästä alkaen 
Porin prikaatissa kokeillaan Koulutus 
2020 -ohjelmaa, jolla kehitetään va-
rusmiesten koulutusta 2020-luvun 
tarpeita vastaavaksi. Ensivaiheessa tätä 
kokeillaan Niinisalon varuskunnassa. 
Käytännössä koulutusmetodeja nyky-
aikaistetaan muun muassa hyödyntä-
mällä digitalisaatiota. Toiminnan pää-
määränä on antaa asevelvollisuuttaan 
suorittaville laadukkaampaa osaamista 
ja tehokkaampaa koulutusta. Toivotta-

vasti tämä kokeilu johtaa hyviin lop-
putuloksiin, joita voidaan hyödyntää 
valtakunnallisesti.
Asevelvollisuudella on laaja yhteiskun-
nallinen tuki, niin täällä Lounais-Suo-
messa kuin koko maassa. Viimeisim-
män mielipidetutkimuksen mukaan 
81 % suomalaista kannattaa nykyisen 
kaltaista järjestelmää.  Asevelvollisuus 
on myös arvostettu ja jopa kadehdittu 
järjestelmän osa myös esimerkiksi län-
tisessä Euroopassa – se käsitys minulle 
korostui viimeistään 2014 keväällä, kun 
palvelin Brysselissä Suomen Pysyvässä 
Edustustossa Euroopan unionissa. 
Vielä vuotta aiemmin muutamien län-
simaiden edustajat sanoivat hyvinkin 
suorasanaisesti, että luopukaa oman 
alueen sotilaallisen puolustamisen 
priorisoinnista ja keskittykää kansain-
väliseen kriisinhallintaan sekä sen suo-
rituskykyjen kehittämiseen mukaan 
lukien ammattiarmeijan. Krimin vuo-
den 2014 kevään tapahtumien jälkeen 
asiasta ei juuri ole keskusteltu. 

 
Everstiluutnantti 
Torsti Astrén
 
Porin prikaatin esikuntapäällikkö
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Porin prikaati osallistui 3.-14.5. Virossa 
järjestettyyn Siil 18 -sotaharjoitukseen. 
Harjoitus oli Viron puolustusvoimien 
tämän vuoden pääsotaharjoitus ja osa 

Puolustusvoimien kansainvälisen toiminnan 
vuosisuunnitelman mukaista maavoimien 
harjoitustoimintaa.
Harjoituksen tavoitteena oli suomalaisten 
osalta kehittää henkilöstön osaamista kan-
sainvälisen avun antamisen suunnittelussa ja 
toteuttamisessa, sekä kehittää osallistuvien 

Porin prikaatin varusmiehet 
mukana Viron nykyhistorian 
suurimmassa harjoituksessa

SI
IL 

18
aselajijoukkojen suorituskykyjä kansainväli-
sissä tehtävissä.
Suomen harjoitusjoukon vahvuus Viros-
sa oli noin 250 henkilöä, joista pääosa oli 
kansainvälisen valmiusjoukon varusmiehiä. 
Varusmiehet muodostivat harjoitukseen 
Huoltokomppanian ja Pioneerikomppanian. 
Puolustusvoimien henkilökuntaa osallistui 
kouluttaja- ja esikuntatehtäviin. 
Harjoituksen kokonaisvahvuus oli noin 13 
000 henkilöä. Isäntämaa Viron ohella har-
joitukseen osallistui joukkoja 13 maasta. 
Harjoituksen johti Viron puolustusvoimien 
komentaja, kenraali Riho Terras.
Harjoituksen skenaario perustui tavanomai-
sen sodankäynnin operaatioihin Etelä-Viron 
ja Pohjois-Latvian alueilla ja suomalaisten 
osallistumisen painopiste oli Etelä-Virossa 
Vörun lähistöllä. Suomen harjoitusjoukon 
kansallisena vanhimpana toimii everstiluut-
nantti Tero Savonen. 
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Virossa järjestettävässä Siil 2018 
-harjoituksessa huollon valmis-
telu aloitettiin jo vuotta ennen 

harjoitusta, Joukkojen ja kaluston 
keskittäminen sekä muonituksen ja 
kunnossapidon suunnittelu olivat työ-
pöydällä ensimmäisenä.
Viron Siil 2018 –harjoitukseen osallis-
tuu joukkoja 14 maasta. Porin prikaatin 
harjoitusjoukon huollon valmistelija, 
kapteeni Jaakko Mussaari kertoo, että 
KV-harjoituksen huollon valmistelussa 
nousee esiin kaksi kokonaisuutta, jotka 
yleensä ovat kotimaan harjoitusten val-
misteluja mittavampia.
- Suurimmat erot muodostuvat joukko-
jen keskitysten valmisteluista. Pääsään-
töisesti Suomen lähialueilla tapahtuvien 
harjoitusten joukkojen keskittämiseen 
liittyy merikuljetus ja/tai ilmakuljetus. 
Henkilöstöasiat, vaaralliset aineet ja 

Leivät, laukaukset ja laivaukset on suunniteltava perusteellisesti

Kansainvälinen harjoittelu 
vaatii huollolta paljon
Teksti ja kuvat: Markus Malila

Kansainvälinen harjoittelu on 
arkipäivää. Puolustusvoimat sekä 
järjestää että osallistuu kansain-
välisiin harjoituksiin säännöllises-
ti kotimaassa ja ulkomailla useita 
kertoja vuodessa. Harjoitusjouk-
kojen ohella ulkomailla harjoittelu 
ja sen valmistelu kehittävät myös 
osallistumiseen liittyviä valmis-
teluprosesseja. Huollon toimialan 
valmistelu on yksi merkittävimpiä 
harjoituskohteita, kun puhutaan 
kansainvälisiin harjoituksiin osal-
listumisesta ja Puolustusvoimien 
kansainvälisen avun annosta ja 
vastaanotosta.

mm. ajoneuvokalusto täytyy olla hyvin 
valmisteltuina ja tarkkaan tiedossa, 
jotta maahantulo onnistuu ja harjoitus 
päästään aloittamaan suunnitellusti.
Erilaiset lupa-asiat vievät aina oman ai-
kansa. Keskittämiseen liittyvät vastuut 
on standardoitu täsmällisesti RSOM 
-prosessissa (Reception, Staging and 
Onward Movement), joka helpottaa 
joukkojen ja isäntämaan yhteistoimin-
taa.
- Toinen iso kokonaisuus on tarvittavi-
en tukitarpeiden määrittäminen ja nii-
den pyytäminen isäntämaalta. Tukitar-
peet esitetään vakioidulla NATO-mallin 
mukaisella kaavakkeella isäntämaalle, 
ja se kattaa tarpeen mukaan kaiken 
tuen maahantulosta ja kuljetuksista 
aina majoituksiin, elintarvike-, vesi- ja 
polttoainetäydennyksiin, sekä muihin 
palveluihin saakka. 

SI
IL

18
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Viron tämän vuoden Siil 18 -pääsota-
harjoitukseen osallistui useita 
kansainvälisiä kumppaneita sekä 
virolaisia viranomaisia, kuten Viron 
puolustusvoimat sekä vapaaehtoi-
nen maanpuolustusjärjestö Kaitse-
liit.
Maavoimien komentajan, kenraalima-
juri Petri Hulkon mukaan suomalais-
ten kansainvälinen harjoittelu kehittää 
Puolustusvoimien valmiutta ja ennalta-
ehkäisykykyä kahdella tavalla:
- Ensiksi se kehittää osallistuvan jou-
kon osaamista ja suorituskykyä. Kun 
pääsemme harjoittelemaan muiden 
kanssa, saamme vertailukohdan omas-
ta osaamisestamme, Hulkko toteaa.
- Toisaalta näyttäytyminen kumppani-
maiden kanssa sekä harjoittelu ulko-
mailla ja kansainvälisissä harjoituksissa 
kotimaassa luo myös ennaltaehkäisy-
kykyä. Sehän on koko kansainvälisen 
harjoittelun tarkoitus, Hulkko lisää.

Oppimisen mahdollisuuksia
Puolustusvoimat sitoutuu Euroopan 
unionin maiden keskinäiseen avun-

Suomi on haluttu kumppani kansainvälisissä harjoituksissa

Kansainvälistä avunantoa 
on harjoiteltava
Teksti: Markus Malila 

antoon, joka on Puolustusvoimien ny-
kyinen kolmas tehtävä. Tuore tehtävä 
velvoittaa lisäämään kansainvälistä 
yhteensopivuutta. Harjoittelemalla 
kansainvälisissä harjoituksissa, tuohon 
tehtävään liittyvät suorituskyvyt ra-
kentuvat vaaditulle tasolle. Siil 2018 
-harjoituksessa tämä tarkoitti muun 
muassa toiseen EU -maahan siirrettä-
vän sotilaskaluston siirtoprosessien 
hiomista sekä harjaantumista kansain-
välisissä viitekehyksessä toimimiseen.
Porin prikaatin kouluttamat Suomen 
kansainvälisen valmiusjoukon varus-
miehet toivat pioneerikomppanialla 
ja huoltokomppanialla harjoitukseen 
arvokasta osaamista, jolla tuettiin mui-
den maiden joukkojen toimintaan.
- Siil 2018 -harjoitus on hyvä mahdol-
lisuus kehittää yksilöiden ja joukkojen 
osaamista. Osallistumme vaativiin 
kansainvälisiin harjoituksiin, joista 
kertyneet kokemukset ja opit eivät olisi 
muutoin saatavissa, Suomen osaston 
kansallinen vanhin, everstiluutnantti 
Tero Savonen muistutti harjoituksen 
aikana.

SI
IL

18

Tukitarpeet ja tuen antaminen sekä 
maksullisten palveluiden kustannukset 
hyväksytään molemmin puolin.
Harjoitukseen osallistuminen suunni-
tellaan tiiviissä yhteistyössä järjestävän 
maan kanssa. Yhteistyön pohjana ovat 
viralliset kahdenväliset sopimukset ja 
mm. Naton puitteissa tehdyt sopimuk-
set sekä tarvittaessa harjoituskohtaiset 
sopimukset.
- Yleensä jo ensimmäisissä isäntämaan 
johtamissa suunnittelukokouksissa 
määritellään harjoituksen huollon kon-
septi, jonka pohjalta osallistujamaat 
alkavat suunnitella omaa osuuttaan. 
Oman kokemukseni mukaan ainakin 
Virossa yhteistyö toimii erittäin hyvin 
ja kaikki asiat on järjesteltävissä ja so-
vittavissa, Mussaari kertoo.

Myös ympäristöriskit huomioitava
Suomalaisten 250 henkilön, ja osaston 
toimintaan vaikuttavat Virossa myös 
ympäristötekijät. Harjoituksen päätty-
essä ja sitä purettaessa mm. varaudu-
taan afrikkalaisen sikaruton leviämisen 
ehkäisyyn kahden vuorokauden ajan. 
Kapteeni Mussaaren mukaan tämä on 
mittava urakka:
- Merkittävin ero Virossa ja Baltiassa 
tapahtuvassa harjoitustoiminnassa ver-
rattuna esim. Pohjoismaihin on Baltian 
alueella levinneen afrikkalaisen sika-
ruton leviämisen ehkäisyyn liittyvät 
toimenpiteet.
- Tämä vaikuttaa erityisesti harjoituk-
sesta palaamiseen liittyvien toimenpi-
teiden suunnitteluun. Koska ko. taudin 
aiheuttavat virukset elävät maaperässä, 
niin käytännössä kaikki ajoneuvot 
ja maaperän kanssa kosketuksessa 
olleet välineet ja varusteet on pestävä 
puhtaaksi irtoliasta sekä desinfioitava 
ennen Suomeen paluuta.
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Rautaisannokset kohteensuojaus-
koulutusta ja uusia kykyjä sotilas-
koulutusosastoon
Teksti: Olli Alho

Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen (MPK) Lounais-
Suomen maanpuolustus-

piiri (LOSMPP) toteutti tänä keväänä 
monta harjoitusta Porin prikaatissa. 
Reserviläisten sotilaallisia valmiuksia 
mm. tykistöosaamisen ja koulutustai-
don osalta kehittäneeseen Kevät 2018 
-harjoitukseen osallistui Säkylässä ja 
Niinisalossa peräkkäisinä viikonloppui-
na noin 400 henkilöä. Tämän lisäksi 
Säkylässä järjestettiin LOSMPP:n soti-
laskoulutusosaston reserviläisten joh-
dolla kaksi Puolustusvoimien tilaamaa 
viikonlopun mittaista harjoitusta, jotka 
painottuivat kohteensuojaukseen ja 
ammuntoihin. 
Sirpa 2018 -harjoituksessa huhtikuussa 
kouluttautui 2. logistiikkarykmentin ja 
Pirkanmaan aluetoimiston reserviläisiä. 

Harjoituksen kokonaisvahvuus oli noin 
450 henkilöä. Toukokuussa 250 hengen 
vahvuudella toteutettu Metsä 2018 puo-
lestaan harjaannutti Varsinais-Suomen 
ja Satakunnan maakuntakomppanioita 
etsintätehtävissä.   
Säkylässä 16.–18. maaliskuuta järjes-
tetyn Kevät-harjoituksen totunnaisin 
osa olivatkin kaksipäiväiset yhteensä 
joukkueen vahvuiset MPK:n koulutta-
misen perus- ja jatkokurssit. Peruskurs-
si rakentui kouluttamisen teoriasta, 
oppimisympäristön hallinnasta ja kou-
lutettavien motivaation herättämisestä 
päätyen oman, noin seitsemän tuntia 
valmistellun, koulutusrastin pitämi-
seen. Kurssin läpäisseet voidaan sijoit-
taa LOSMPP:n sotilaskoulutusosastoon 
ja he voivat saada myöhemmin hyväk-
synnän ryhmätason kouluttajaksi.

Siinä, missä peruskurssilaisten kou-
lutussuorite painottui konkreettiseen 
koulutusrastiin, kouluttamisen jatko-
kurssilaiset keskittyivät pidemmälle 
vietyihin koulutusaiheisiin, joissa 
huomiota ei voinut kiinnittää esimer-
kiksi koulutettavalla laitteella vaan 
abstraktit aiheet oli osattava esittää 
loogisella ja havainnollisella tavalla. 
Jatkokurssilaiset pääsivät lauantaina 
myös luokasta maastoon haastamaan 
taitojaan mm. yleisön edessä, kun 
20-henkinen kutsuvierasdelegaatio 
saapui seuraamaan, kuinka joukon 
ryhmittäminen hahmottui maastolaa-
tikkoa hyödyntäen. Jatkokurssi avasi 
kokeneemmille reserviläisille mahdolli-
suuden edetä RUK:n kouluttaja- ja ase-
lajikouluttajakursseille, jotka tulevissa 
harjoituksissa annettuihin näyttöihin 

Kevät-harjoituksen maakunta-
komppanian joukkueen taistelu-
kurssin teemana oli joukkueen 
puolustus ja hyökkäys.
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yhdistettyinä avaavat mahdollisuuden 
saada Puolustusvoimien hyväksynnän 
joukkuetason kouluttajaksi.
Kouluttajien lisäksi LOSMPP:n tuki-
osasto sai Säkylän-viikonlopun myötä 
uutta voimaa vääpeli-, b-ajolupa- ja 
kenttäkeitinkursseilta. Sitoutuneen ja 
osaavan tukiorganisaation kouluttami-
nen on tärkeää, koska poikkeusolojen 
organisaatioiden vahvuudesta noin kol-
mannes koostuu huollon ja logistiikan 
osaajista.

Hohtavilta hangilta Niinisaloon 
tykistökoulutukseen
Varsinais-Suomen maakuntakomppa-
nia kehitti Huovinrinteen maastossa 
taitojaan Joukkueen taistelu -kurssilla, 
joka toteutettiin kaksipuolisen taiste-
lun (KASI) simulaattoria hyödyntäen. 
Taisteluensiapu, etenemismuodot ja 
aseenkäsittely tulivat lämmiteltyä ja 
soveltavia vetoja päästiin toteuttamaan 
vuodenajalle epätyypillisillä hohtavilla 
hangilla. Säkylässä suoritettiin lisäksi 
täpötäyden SRA-ampujakurssin ensim-
mäinen puolisko.
Säkylän viikonlopun jälkeen, 23.–25.3. 
kouluttauduttiin Niinisalossa, joka 
MPK:n tykistön koulutuspaikkana 
tarjosikin luontevasti mm. tykistön 

tulenjohdon koulutusta reserviläisille. 
Kranaatinheittimen tuliasematoiminta 
päästiin niin ikään kertaamaan sovel-
tuvalla kurssilla ja viikonloppu piti si-
sällään myös kokonaiset kaksi erilaista 
tarkka-ammunnan kurssia sekä Nuor-
ten tutustuminen Puolustusvoimiin 
-viikonlopun.

Kohteensuojaustilanteita ja moni-
puolisia ammuntoja
Huhtikuun 20.–22. päivinä toteutetiin 
kohteensuojaukseen painottuva harjoi-
tuskokonaisuus Sirpa 2018. Harjoitus 
sisälsi lukuisia koulutusrasteja. Har-
joitustukikohdan tuntumassa päästiin 
harjoittelemaan kulunvalvontaa, jossa 
tuli koulutuksellisesti mielekkäässä 
rytmissä vastaan niin helppoja kuin 
myös enemmän huomiota vaatineita 
tapauksia. 
Hieman etäämmällä kouluttauduttiin 
aluevalvonnallisten teemojen parissa, 
joissa oli osattava katsoa sekä lähelle 
että kauas. Tähystämiskoulutuksessa 
edettiin lähtien aina vihollisen tekemän 
tähystämisen havaitsemisesta oman 
tähystyksen tehokkaaseen toteuttami-
seen, mikä taas herkisti koulutettavia 
havaitsemaan alueelle kuulumatonta 
toimintaa tai esineitä myöhemmin 

seuranneessa jalkapartioinnin koulu-
tuksessa.
Sirpan pääteemaan liittyneet ammun-
nat olivat monipuoliset sisältäen mm. 
sovelletun E1-ammunnan, joka käsitti 
ammunnan rynnäkkökiväärillä pys-
tystä, liikkeestä eteenpäin, liikkeestä 
taaksepäin ja häiriön poiston. Lisäksi 
ammuttiin niin ikään rynnäkkökivää-
rillä E12, joka koulutti voimankäyttö-
perusteisten laukausten ampumiseen 
sekä totuttautumisammunta tarkkuus-
kiväärillä. Koulutusten ja ammuntojen 
lomaan oli pitkin viikonloppua soveltu-
vasti aikataulutettu myös aseenkäsitte-
lyä ja taisteluensiapua.
Sirpa-harjoituksessa itsenäisesti omien 
kouluttajiensa johdolla harjoitelleiden 
Pirkanmaan maakuntakomppanian 
taistelijoiden viikonloppu painottui 
asutuskeskustaistelun harjoittelu-
alueelle, jossa mm. sisäänmenotek-
niikoita, rakennuksessa liikkumista, 
sotilasjoukon liikkumista rakennetulla 
alueella ja muita TRA-taitoja hiottiin 
vahvaan iskuun ja samoissa maisemis-
sa harjoiteltiin myös kohteensuojauk-
sen teemoja.

Pirkanmaan maakunta-
komppanian koulutuksessa 
hiottiin TRA-taitoja.
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Etsinnässä korostuu havainnointi 
ja viestintä
Kaksi viikkoa myöhemmin, 4.–6. tou-
kokuuta, Lounais-Suomen maakunta-
komppanioiden vapaaehtoiset reser-
viläiset ottivat Huovinrinteen maastot 
haltuunsa Metsä-harjoituksessa. Maa-
kuntakomppanioiden koulutukseen on 
Lounais-Suomessa viimeisimmän vuo-
den aikana järjestetyissä harjoituksissa 
panostettu kattavasti sekä kouluttajien 
että maakuntakomppanian reservi-
läisten osalta eikä tämäkään harjoitus 
tehnyt poikkeusta. 
Metsän toteutus oli järjestetty muuta-
man tunnin koulutusrasteina. Teemat 
olivat Sirpan tavoin kohteensuojauksel-
lisia, mutta niissä korostuivat erilaiset 
etsintätehtävät, joihin liittyen käytiin 
luonnollisesti lävitse voimankäytön 
ohjesäännöt ja soveltuvat kiinniotto- 
ja kuljetustekniikat sekä toteutettiin 
tilanneharjoituksia, joissa kohdattiin 
eriasteista vastustusta. Tavoitteena oli 
valmentaa maakuntakomppanioiden 
reserviläisiä hallitsemaan tilanteita 
niin että mahdollisesti vastustavien 
henkilöiden kiinniottaminen saataisiin 
toteutettua käskytyskiinniottona tai 
vähäisimmällä mahdollisella voiman-
käytöllä. 
Ulko- ja sisäetsinnän koulutuksessa 
painottui havainnoinnin ja sujuvan 

viestinnän merkitys toimivan joukon 
kesken. Luonnollisesti rastit koulutti-
vat joukolle myös suunnitelmallisuu-
den ja järjestelmällisyyden merkitystä 
etsintätehtävissä. Niin ikään koulutettu 
ajoneuvoetsintä oli perusteellista työtä 
ryhmässä mm. peilejä, liikenteenoh-
jausvälineistöä ja valaisimia hyödyntä-
en ja sisältäen myös kommunikoinnin 
tarkastettavien ajoneuvojen kuljettaji-
en ja matkustajien kanssa.
Etsintäkoulutuksien kohokohta ajoittui 
lauantai-iltaan, kun maakuntakomppa-
nian taistelijat saivat tehtäväksi avus-
taa ajoneuvosta maastoon jalkautuneen 
mahdollisesti vaarallisen henkilön kiin-
niottamisessa. 

Uusille kouluttajille on tilaa
Kevät oli MPK Lounais-Suomessa kiirei-
nen, mutta urakan tultua valmiiksi sekä 
Sirpa- että Metsä-harjoituksien johtaja-
na toiminut komentajakapteeni (res.) 
Kimmo Iljin oli tyytyväisellä mielellä.
– Kouluttajat hoitivat koulutuksen 
hyvällä ammattitaidolla ja asiansa 
osaavina reserviläisinä. Sirpa sai 2. 
logistiikkarykmentin reserviläisiltä ar-
vosanan 4,2 ja kouluttajat 4,4 asteikolla 
1–5. Palautetta saatiin kattavasti, koska 
osallistujista 95 % vastasi harjoitusta 
koskeneeseen PV Moodle-kyselyyn, 
Iljin kertoo.

Maakuntakomppanioiden Metsä-
harjoituksessa harjoittelemat teemat 
syventyvät ja saavat jatkoa maanpuo-
lustuspiirin pääharjoituksessa loppu-
syksyllä.
– Metsä-harjoituksen pääpainopisteenä 
oli antaa täydentävää koulutusta liit-
tyen tulevaan Myrsky-harjoitukseen, 
jossa molemmat Maakuntakomppaniat 
saavat pataljoonan komentajalta oman 
itsenäisen tehtävän, Iljin selvittää.  
Tiivis kevät hoidettiin onnistuneesti, 
mutta Iljin pohtii myös uusien koulut-
tajien rekrytointia tulevaisuudessa.
– Yleinen tilanne on hyvä. Lounais-Suo-
men Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen sitoutuneista kouluttajista 374:llä 
on Puolustusvoimien kouluttajaoikeu-
det. Tulevaisuudessa kouluttajia tarvi-
taan kuitenkin lisää, jotta harjoitukset 
jakaantuvat tasaisemmin kaikille.
Harjoituskanta alkaa Iljinin mukaan 
Lounais-Suomessa lähestyä maksimia. 
Esimerkiksi tänä vuonna kalenteris-
sa ovat Talvi-, Kevät-, Sirpa-, Metsä-, 
Syksy- ja Myrsky-harjoitukset, joiden 
toteutus vaatii suuren kouluttajajoukon 
panoksen. 

Lauantai-iltana maakuntakomppanian taiste-
lijat pääsivät avustamaan maastossa havaitun 
mahdollisesti vaarallisen henkilön etsimises-
sä ja kiinniottamisessa.
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Porin prikaati järjesti keväällä 
molemmissa varuskunnissaan 
avoimien ovien päivän ja koulu-
laisille suunnatun Intti tutuksi 

-tapahtuman. Tilaisuudet olivat osa 
Puolustusvoimat 100 -juhlavuoden 
yleisötapahtumia. Ensimmäistä kertaa 
seuraavan saapumiserän alokkailla oli 
mahdollisuus myös tutustua etukäteen 
tulevaan palveluspaikkaansa.
Niinisalossa tapahtuma oli jo 26.4. Sil-
loin ei ollut vielä tietoakaan toukokuun 
helteisistä päivistä. Viileä viima hillitsi 
tehokkaasti auringon lämmitysyrityk-
siä.  Säkylän päivä järjestettiin 25.5., 
jolloin kesäisen lämmin sää helli pai-
kalle saapuneita vieraita. 

Intti tutuksi
Peruskoulun yläasteen koululaisille 
kerrottiin lyhyesti Porin prikaatin his-
toriasta ja toiminnasta. Kalvosulkeisten 
jälkeen nuoret pääsivät tutustumaan 
Porin prikaatin kalustoon ja kurkista-
maan varusmiestupiin. Eri rasteilla voi 
ihmetellä varusmiesten aseita ja varus-
teita sekä sovittaa taisteluvarustusta. 
Ampumistakin voi kokeilla EKOAIMS 
-ampumapisteellä.
Niinisalon toimintanäytöksissä seurat-

Varuskuntien ovet 
avautuivat 
Teksti: Merja Hämäläinen 

Kuvat: Merja Hämäläinen, Markus Malila, Roope Reinola

tiin raskaan raketinheittimen asemaan-
ajoa ja sotakoiran tehokkuutta kiinni-
ottotilanteessa. Säkylässä sotilaspoliisit 
esittelivät osaamistaan.

Alokkaiden tutustumispäivä
Myös tulevat alokkaat pääsivät tutus-
tumaan jo etukäteen varuskuntaan ja 
sen koulutustarjontaan. Esittelypisteet 
ja toimintanäytökset olivat samat kuin 
koululaisille. Tietoa oli tarjolla runsaas-
ti ja esittelypisteissä oli asiantuntevia 
varusmiehiä, joilla oli kalustostaan 
omakohtaista käytännön kokemusta. 

Avoimet ovet
Myös yleisöllä oli mahdollisuus käydä 
tutustumassa varuskuntaan. Illan tar-
jontaan kuului kalustonäyttelyn ja toi-
mintanäytösten sekä esittelyrastien li-
säksi Niinisalossa Porilaissoittokunnan 
ja tangokuningatar Maria Tyysterin 
konsertti. Yleisöä oli paikalla harmitta-
van vähän, mutta upean laulajan esitys 
oli meille harvalukuisille kuulijoille hie-
noa kuultavaa. Säkylässä Porilaissoit-
tokunnan solistina oli Jaana Lammi. 
Kuulijoita oli Niinisaloa runsaammin 
nauttimassa erinomaisesta esityksestä.
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YLENNETYT 

Tasavallan Presidentti on ylentänyt 
4.6.2018 seuraavat henkilöt Porin 
prikaatissa: (palveuspaikka suluissa)

majuriksi 
kapteeni Jani Matti Kauhajärvi (Säkylä)        

kapteeniksi 
yliluutnantti Esa Petteri Koskinen 
(Säkylä)
yliluutnantti Kari Kalevi Sorkkila
 (Säkylä)

insinöörikapteeniksi
insinööriyliluutnantti Mattipekka 
Juhani Vierula (Niinisalo)    

insinööriluutnantiksi
kersantti Matti Henrik Markkola 
(Niinisalo)

Tasavallan Presidentti on 
ylentänyt 4.6.2018 seuraavat 
puolustushallinnossa palve-
levat henkilöt reservissä:

yliluutnantiksi:
luutnantti Stefan Sebastian Nylund 
(Säkylä)

Pääesikunnan päällikkö on 
ylentänyt reservissä sotilasmes-
tariksi ja antanut sotilasmestarin 
palvelusarvon 4.6.2018 lukien.

ylivääpeli Jarkko Tauno Tapio Siitari 
(Niinisalo)

Porin prikaatin komentaja on 
4.6.2018 ylentänyt reservissä vää-
peliksi seuraavat Porin prikaatissa 
aliupseerina palvelevat ja antanut 
heille vääpelin palvelusarvon. 

ylikersantti (res ylik) 
Mikko Akseli Jalarvo (Niinisalo)
ylikersantti (res ylik) 
Timo Mikael Mäkinen (Niinisalo)
ylikersantti (res ylik) 
Juuso Jalmari Rauhanen (Säkylä)
ylikersantti (res ylik) 
Juha Jaakko Uusitalo (Niinisalo)

Porin prikaatissa ylennetyt
ja palkitut 4.6.2018

Porin prikaatin komentaja on 
4.6.2018 ylentänyt reservissä yliker-
santiksi seuraavan Porin prikaatissa 
aliupseerina palvelevan ja antanut 
hänelle ylikersantin palvelusarvon.

kersantti (res kers) 
Tommi Valtteri Leiritie (Säkylä)

Porin prikaatin komentaja on 
4.6.2018 on antanut seuraavalle 
Porin prikaatissa aliupseerina 
palvelevalle vääpelin palvelusarvon.

ylikersantti (res ltn) 
Jani Matias Leppänen (Niinisalo)

PALKITUT

Tasavallan Presidentti on kesä-
kuun 4. päivänä 2018 antanut 
seuraavat ansiomerkit:

Suomen Valkoisen Ruusun Ritari-
kunnan 1.luokan Ritarimerkki:
everstiluutnantti Janne Sakari 
Rautiainen (Säkylä)

Suomen Leijonan Ritarikun-
nan 1.luokan Ritarimerkki:
majuri David Mauri Prosi (Vaasa)

Suomen Leijonan Ritari-
kunnan Ritarimerkki:
kapteeni Timo Antero Hiljanen 
(Säkylä)
insinöörikapteeni Matti Sakari Hirvelä 
(Säkylä)
kapteeni Mika Antero Isometsä 
(Niinisalo)
kapteeni Juha Markus Mäkinen
(Säkylä)
kapteeni Kari Tapani Ojanen (Säkylä)
kapteeni Vesa Pekka Mikael Pesonen 
(Säkylä)
kapteeni Sami-Taavetti Salmivuori 
(Vaasa)
kapteeni (evp) Petri Matti Tarkkanen 
(Säkylä)

Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan ansioristi:

yliluutnantti Jaakko Olavi Elo (Säkylä)
yliluutnantti Jarno Patrick Heinonen 
(Säkylä)
yliluutnantti Mikko Petteri Majava 
(Säkylä)
yliluutnantti Sami Juhani Mamia 
(Säkylä)
yliluutnantti Pasi Ilmari Suomi 
(Säkylä)
yliluutnantti Vesa Petri Tennilä 
(Turku)

Tasavallan Presidentti on kesäkuun 
4. päivänä 2018 antanut Suomen 
Valkoisen Ruusun Ritarikunnan 
1. luokan mitalin kultaristein:

henkilöstösihteeri Kati Elina Kulmala 
(Säkylä)
henkilöstösihteeri Irma Kaarina Ranni 
(Säkylä)

Tasavallan Presidentti on kesä-
kuun 4. päivänä 2018 antanut 
Suomen Valkoisen Ruusun 
Ritarikunnan 1. luokan mitalin:

henkilöstösihteeri 
Marjo Riitta Aaltonen (Säkylä)
ylivääpeli Rami Johannes Harhala 
(Niinisalo)
vääpeli Sami Olli Petteri Laine (Säkylä)
toimistosihteeri Marja-Liisa Uusitalo 
(Turku)

Puolustusvoimain komentaja on 
kesäkuun 4. päivänä 2018 antanut
Sotilasansiomitalin:

yliluutnantti Jari Petteri Ahoniemi
(Säkylä)
kapteeni Markus Juhani Halkonen 
(Säkylä)
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kersantti (res.) Santeri Kari (Säkylä)
luutnantti Pasi Johannes Kaunisharju 
(Säkylä)
luutnantti Harri Tapani Kevari (Vaasa)
ylikersantti Atte Johannes Leppänen
 (Säkylä)
tiedottaja Markus Tapani Malila 
(Säkylä)
majuri Tomi Johannes Sihvonen 
(Vaasa) 

Tasavallan Presidentti on antanut 
Valtion virka-ansiomerkin tunnus-
tukseksi valtion hyväksi suoritetus-
ta pitkäaikaisesta palveluksesta.

kapteeni Petri Samuel Fleminch 
(Säkylä)
yliluutnantti Jukka Petteri Halme 
(Niinisalo)
yliluutnantti (evp) Kimmo Tapio 
Kakkonen (Niinisalo)
yliluutnantti Pasi Johannes 
Kaunisharju (Säkylä)
eversti Petri Mathias Kosonen (kriha) 
(Säkylä)
kapteeni Jukka Rainer Lehtinen 
(Niinisalo)
toimistosihteeri Kristiina 
Hannele Linjos (Turku)
kapteeni (evp) Reijo Eero Miettinen 
(Niinisalo)
kapteeni Vesa Pekka Mikael Pesonen 
(Säkylä)
komentaja (evp) Jukka-Pekka Ranta 
(kriha)
yliluutnantti (evp) Jouni Mikael 
Salmela (Niinisalo)
yliluutnantti Tom Mauritz Sundell 
(Vaasa)
yliluutnantti (evp) Pasi Ilmari Suomi 
(Säkylä)
yliluutnantti 
Timmy Karl Torvald Söderlund 
(Säkylä)

Tasavallan presidentin palkit-
semat henkilösihteerit Marjo 
Aaltonen, Kaarina Ranni ja 
Kati Kulmala mitaleineen.

Santeri Kari palkittiin sotilas-
ansiomitalilla toimittuaan 
neuvokkaasti yhden vuo-
rokauden aikana kahdessa 
onnettomuustilanteessa eli 
alokkaiden telttapalossa ja 
saapuessaan ensimmäisenä 
liikenneonnettomuuspaikal-
le Säkylässä.



Porin prikaatissa on pitkä perinne 
kansainvälisestä toiminnasta. 
Täältä löytyy ymmärrystä siihen, 

että kysymys on yksi prikaatin tehtä-
vistä.
- Isojen rotaatioiden koulutus vaatii 
paljon, mutta Huovinrinteellä niin ma-
joitus-, koulutus- kuin varastotilatkin 
riittävät. Ja vertailun kestää myös tais-
teluampumarata, Pasi Autio listaa.
Paraisilta lähtöisin olevalla Autiolla, 46, 
kokemusta Huovinrinteestä on jo saa-
pumiserästä 1/92, jolloin hän tuli alok-
kaaksi ensimmäiseen jääkärikomppani-
aan.  Samassa erässä oli myös nykyinen 
Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoo-
nan komentaja, everstiluutnantti Tero 
Savonen. Muistot tuolta ajalta ovat 
pelkästään hyviä.
- Kalliolan Vili oli joukkueenjohtaja ja 
juuri kriisinhallintakeskuksen kakkos-
miehen paikalta reserviin siirtynyt Kari 
Toivonen johti kiväärilinjaa aliupsee-
rikoulussa. Nykyinen kakkosmieheni 
Kimmo Levander oli puolestaan naa-
purijoukkueen johtaja.

Kriisinhallintakeskuksen johtaja Pasi Autio

Porin prikaati on hyvä 
koulutuspaikka
Teksti: Asko Tanhuanpää 
Kuvat: Asko Tanhuanpää ja Arttu Bergbom

Käytännössä kaikki suoma-
laisen sotilaallisiin kriisin-
hallintatehtäviin lähtevät 
sotilaat maailmalle lähettä-
vän Porin prikaatin Kriisin-
hallintakeskuksen johtaja, 
everstiluutnantti Pasi Autio 
sanoo olevansa kaikin puolin 
tyytyväinen siihen, mitä jouk-
ko-osastolla on tarjottavana. 
Hän painottaa sekä fasiliteet-
teja että asennetta.

- Minulla oli kunnia palvella myös rau-
hanturvatehtävissä Makedoniassa me-
nehtyneen Tapani Kulmalan kanssa. 
Harrastimme molemmat suunnistusta 
ja olin lähettinä hänen johtamassaan 
jääkärikomppaniassa.
Porin prikaatiin Pasi Autio palasi reilu 
vuosi sitten maasotakoulun ja pääesi-
kunnan kautta. Omaa rauhanturva-
kokemusta hänellä on Afganistanista 
2006-2007.
- Afganistan oli ennen kaikkea ihmis-
ten johtamisen paikka, joka opetti pal-
jon myös suomalaisesta reserviläisestä. 
Kysymys on kovista työmiehistä, jotka 
kestävät vertailun sekä sotilaallisten 
että muiden taitojen osalta, ovat olo-
suhteet sitten miten hankalat tahansa. 
Kerran meiltä meni auto rikki keskellä 
hiekkamyrskyä paikassa, mistä lähim-
mälle tielle oli sata kilometriä, mutta 
sieltäkin tultiin pois omin neuvoin, 
muistaa Autio.
- Afganistanissa oli tiukkojakin paikko-
ja, vaikka meidän tiimimme ei koskaan 
suoraan tulitaisteluun joutunutkaan. 
Kerran ajettiin miinan yli, mutta on-
neksi siitä oli sähköjohto poikki. Ja 
osoitettiin meitä joskus kiihtyneessä 
tilassa aseellakin, hän paljastaa.
Porin prikaati kouluttaa tänä vuonna 
noin 1 200 sotilaalliseen kriisinhallin-
nan tehtäviin lähtevää suomalaista. 
Everstiluutnantti Autio sanoo kierte-
lemättä, että rekrytoinnissa on välillä 
haasteita. Yllättävää on se, että vaati-
vimpiin tehtäviin eli Afganistaniin ja 
Irakiin on helpompi löytää tekijöitä 
kuin esimerkiksi Libanonissa neljän 
kuukauden rotaatioissa toimivaan FCR-
joukkoon.
- Yksi FCR-rotaatio kootaan käytännös-
sä suoraan kansainvälisestä valmius-
joukosta, mutta kahta muuta kohden 
rekrytointi joutuu tekemään paljon 
töitä. Yksi ongelma on siinä, että tämän 
päivän nuorilla ei ole vaadittavia ajo-
kortteja. B-kortin omistavasta kaverista 
on vaikea kouluttaa vaunukuskia, Au-
tio selvittää.

Everstiluutnantti Pasi Autio 
poseeraa palveluksessa 
menehtyneiden suomalaisten 
rauhanturvaajien muisto-
merkin edessä.
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- Pulaa on myös tietojärjestelmien ja 
logistiikan erityisosaamisesta. Kaikki 
paikat on toistaiseksi kuitenkin vielä 
saatu täyteen, hän jatkaa.
Pasi Aution mukaan maavoimissa on 
tunnistettu väärä ajatusmaailma, jonka 
mukaan kansainvälisiin tehtäviin ei 
pääsisi kuin Porin prikaatin kansainväli-
sen valmiusjoukkokoulutuksen kautta. 
tästä syistä muissa joukko-osastoissa 
järjestetään nykyisin erityinen rekryin-
fo koulutettavalle valmiusyksikölle.
- Toivottavasti laadukkaiden hakijoi-
den määrä kasvaa tulevaisuudessa sitä 
kautta, linjaa Autio.
Suurimmat koulutukselliset ja samalla 
logistiset haasteet Porin prikaatissa 
koettiin viime vuoden syksyllä, kun 
FCR-joukkoa ja irlantilais-suomalaiseen 

pataljoonaan lähtevää joukkoa koulu-
tettiin samaan aikaan, mutta siitäkin 
selvittiin lopulta ilman isompia ongel-
mia. Parhaimmillaan organisaatiossa oli 
prikaatin oman väen apuna jopa toista-
sataa ulkopuolelta tulevaa kouluttajaa.
Suomen suurimmat sotilaallisen krii-
sinhallinnan kohteet tällä hetkellä ovat 
Libanon, Afganistan ja Irak. Pasi Autio 
sanoo uskovansa, että koulutusvolyymi 
tulee pysymään samoissa lukemissa 
myös tulevaisuudessa.
- Kansainvälinen toiminta on yksi puo-
lustusvoimien lakisääteisistä tehtävis-
tä, eikä tilanne maailmalla ole ainakaan 
sellainen, että tehtävät loppuisivat, 
miettii Autio.

Libanoniin lähtevät 
rauhanturvaajat koulut-
tautuivat mm. jalkaparti-
ointiin ja ensiaputaitoihin 
huhtikuussa Säkylässä. 
Porin prikaati kouluttaa 
tänä vuonna reilusti yli 
1000 rauhanturvaajaa eri 
operaatioihin.
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Uutisankkuri Jussi-Pekka Rantanen sai kutsun kertaamaan

Paluu Huovinrinteelle 
23 vuoden jälkeen
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Asko Tanhuanpää, Jussi-Pekka Rantasen albumi

Television ykköskanavan 
iltauutisten juontaja 
Jussi-Pekka Rantanen 
odottaa innolla tule-
vaa syyskuuta ja Porin 
prikaatissa järjestettä-
vää kertausharjoitusta. 
Edellisen kerran Ranta-
nen kävi Huovinrinteellä 
23 vuotta sitten.

Teeveestä tuttu mies – termi 
on kulunut, mutta se istuu 
Jussi-Pekka Rantaseen täy-
dellisesti. Rantanen on juuri 

se mies, joka on viime vuosina tullut 
itsenäisyyspäivänä mikrofoni kädes-
sään satoihin tuhansiin suomalaisiin 
olohuoneisiin presidentinlinnan vas-
taanotolta.
- Isossa talossa on ollut mahdollisuus 
tehdä kaikenlaisia erikoisohjelmia ja 
projekteja. Näkyvin niistä on tietysti ol-
lut linnanjuhlien selostaminen yhdessä 
kollegani Piia Pasasen kanssa, mutta 
mukaan on mahtunut paljon muutakin 
mielenkiintoista ooppera- ja konsertti-
taltioinneista hartausohjelmiin ja Man-
sikkapaikkaan, Rantanen luettelee.
Listaan voisi lisätä vielä Mauno Koi-
viston ja Iso-Britannian entisen päämi-
nisterin Margaret Thatcherin hauta-
jaisten sekä Vladimir Putinin Suomen 
vierailun selostamisen.
- Viime aikoina olen ollut tietoisesti 
vähän vähemmän ruudussa, kun nuo-
rempi lapsi aloitti koulun. Uutisjuonta-
misen lisäksi olen tehnyt välillä myös 
tuottajasijaisuuksia, paljastaa Ranta-
nen.

Kerran porilainen, aina porilainen
Nyt 42-vuotias Jussi-Pekka Rantanen 
on lähtöjään Porin poikia. Ja porilaisek-
si hän sanoo itsensä ikuisesti tuntevan-
sa, vaikka onkin asunut jo suurimman 
osan elämästään muualla.
- Porilaiselle nuorelle miehelle oli aika 
itsestään selvää lähteä armeijaan Porin 
prikaatiin. Jo kutsuntavaiheessa sain 
esittää toivomuksen aselajista ja valit-
sin pioneerit. Esitteiden perusteella se 

ei ollut mikään helppo aselaji, pikem-
minkin erittäin haastava. Mahdollisuus 
kokea jotain täysin uutta ja tavallista 
kovempaa kiinnosti.
- Kertausharjoituksissakin olen käy-
nyt pioneerina, vaikka tiedotuspuolen 
tehtäviäkin olisi varmasti ollut tarjolla. 
Näin siitä yksinkertaisesta syystä, että 
haluan pysyä puolustusvoimien kirjoil-
la niin kauan kuin mahdollista.
Viimeisin kertausharjoituskutsu putosi 
postilaatikosta vappuaattona. Se, että 
kutsu kävin nimenomaan Huovinrin-
teelle oli erityisen mieluisa asia.
- Vanhoja tuttuja paikkoja on mukava 
mennä katsomaan kaikkien näiden 
vuosien jälkeen. Jostain kumman 
syystä en vaan ole tullut kertaakaan 
käyneeksi prikaatissa kotiutumiseni 
jälkeen, hän sanoo.

Yksi elämän parhaista jaksoista
Armeijassa viettämäänsä aikaa nykyi-
nen reservin luutnantti kutsuu enem-
piä miettimättä yhdeksi elämänsä par-
haista jaksoista. Jussi-Pekka Rantasen 
jutuista kuultaa läpi, että muistot ovat 
kullattuja.
- Erikoisin armeijamuistoni liittyy yl-
lättävää kyllä Keuruulla järjestettyyn 
aliupseerikouluun. Meillä oli Säkylässä 
jo uudet maastokuvioiset lomapuvut, 
mutta Keuruulla käytettiin vielä van-
hoja harmaita. Kotona äidin helmoissa 
kasvaneelle miehelle ei ollut todella-

Jussi-Pekka Rantanen vaihteeksi 
tutuissa Porin maisemissa. 
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kaan helppo rasti, kun piti ommella kaikki arvomerkit, 
joukko-osasto- ja aselajitunnukset itse takkiin, Rantanen 
tunnustaa.
- RUK:ssa Haminassa vietetystä ajasta ovat puolestaan 
jääneet mieleen fyysisesti vaativat harjoitukset, metsässä 
oltiin paljon. Yhdenkin kerran olin ihan finaalissa, kun 
päivä läheni loppuaan, mutta yllättäen kohdalle osunut 
johtamistehtävä meni silti ihan hyvin. Ja tuli siitä palkin-
tokin eli jäätynyttä kylmää kanaviillokkia, hän virnistää.
- Me pioneerit asuimme Kapernaumissa, kun it-aselajissa 
palvellut porilainen kaverini sai nauttia Hiltonista.
Porin prikaatiin paluun jälkeen johtajuuden ottaminen 
sujui Rantasen mukaan yllättävänkin kivuttomasti. Vä-
lillä tuli tehtyä virheitäkin, mutta kaikesta selvittiin.
- Yhden kerran mentiin kauhealla kiireellä ikkunasta 
kasarmille kaupunkitaisteluharjoituksiin. Vasta sisällä 
selvisi, että olimme valinneet väärän ikkunan ja olim-
mekin kasarmin väärässä päässä. Tyhjäksi luultu paikka 
oli täynnä väkeä, eikä siinä auttanut muuta kuin palata 
ikkunasta takaisin ulos. Onneksi oikeakin ikkuna löytyi, 
kertoo Rantanen.

Armeija antoi hyvät eväät
Armeijavuoden jälkeen Jussi-Pekka Rantasta kutsuivat 
tiedotusalan opinnot Tampereen yliopistossa.
- Yksitoista kuukautta armeijassa antoi hyvän itseluot-
tamuksen. Tampereella tuli jotenkin automaattisesti sel-
lainen olo, että kun on selvinnyt armeijasta, niin selviää 
kaikesta muustakin.
- Armeijassa saatu johtajakoulutus on antanut hyvät 
valmiudet paitsi siviilipuolenkin johtajuuteen myös 
asioiden hahmottamiseen ja ihmisten kanssa toimeen 
tulemiseen. Nyt puhutaan palvelevasta johtajuudesta eli 
siitä, miten ihmisestä saadaan parhaat puolet irti. Sitä se 
oli armeijassakin.

Vuosi Teksasin yliopiston kirjoilla
Opiskeluaikanaan Jussi-Pekka Rantaselle tarjoutui mah-
dollisuus myös vaihtovuoteen Teksasin yiopistossa Aus-
tinissa.
- Sieltä tulivat koko opiskeluajan parhaat kokemukset, 
vähältä piti, etten jäänyt tekemään lopputyötäni Teksa-
siin. Yhdysvalloissa tunsi olevansa vähän kuin karkki-
kaupassa, sillä meillä oli mahdollisuus valita kursseista 
ne, mitä halusimme. Ihan ensimmäiseksi tosin kirjau-
duin olosuhteiden pakosta painonnostoon, mutta sen 
jälkeen löytyi jo itselleni mieluisampia kursseja tv- ja 
elokuva-alaan liittyen.
- Jälkeenpäin on hiukan harmittanut, etten jäänyt teke-
mään leikkaustöitä suhteellisen kuuluisalle, Cannesissa-
kin menestyneelle dokumenttiohjaaja Mitko Panoville. 
Halusin kuitenkin valmistua ja palasin Suomeen, kertaa 
Rantanen.

Varusmiehenä Porin prikaatissa…

…ja lomalla Porissa. Kokelaan 
arvomerkkejä Rantasen ei 
tarvinnut itse ommella. 



25

Porin prikaatin kilta ry.

Liity Killan 
jäseneksi! 
Se käy helposti osoitteessa:

www.porinprikaatinkilta.fi/

JÄSENYYS/Jäsenhakemus

Erityisosaamista sotilaslakiasioissa.

Brahenkatu 9 A 9, 20100  Turku   Puh. (02) 251 1004
toimisto@asianajotoimistolindell.fi 

AUTTAA - HOITAA - HUOLEHTII

0500 478 344, 02-762 1027

YRITYS- JA KOTISIIVOUKSIA

Tutustu myös uudistettuun
Tykkivene Karjalan näyttelyyn!

www.forum-marinum.fi

TUONNIN TURVAAJAT, 
VIENNIN VARTIJAT

 - Merivoimat yhteiskunnan turvana 
100 vuotta
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Pääesikunnan koulutusosasto jär-
jesti valtakunnalliset varusmies-
toimikuntapäivät Porin prikaatissa 

Niinisalossa 21.–24.5.
Varusmiehistä koostuva varusmies-
toimikunta (VMTK) toimii jokaisessa 
varusmiehiä kouluttavassa joukko-
osastossa. Toimikunnat edustavat 
varusmiehiä ja neuvovat varusmiespal-
velukseen liittyvissä asioissa sekä jär-
jestävät erilaisia tapahtumia ja kursseja. 
Lomakuljetuksien järjestämiset kuulu-
vat monissa joukko-osastoissa VMTK:n 
tehtäviin, samoin kuin liikuntakerhot 
yhdessä Suomen Sotilasurheiluliiton 
kanssa. VMTK toimii myös yhteys-
väylänä henkilökunnan suuntaan. 
VMTK-päivät tarjosivat mm. näiden 
tehtävien hoitamiseen hyviä eväitä. 
Uudet toimihenkilöt perehtyvät va-
rusmiestoimikuntatyön perusteisiin 
ja tutustuvat kollegoihinsa eri puolilta 
Suomea. Samaan aikaan ”vanhat” ko-
koontuivat miettimään aloitteita uusis-
ta varusmiesten oikeuksista.
Päivät kuluivat mielenkiintoisten luen-
tojen ja työpajojen merkeissä, mutta 
iltaisin oli aikaa irrotella. Paintballia 
pelatessa tutustui helposti kavereihin 

Varusmiestoimikunnat 
kokoontuivat Niinisalossa
Teksti: Merja Hämäläinen   Kuvat: Roope Reinola

ja juttu alkoi jo tutummassa porukassa 
luistaa. Tämä tällainenhan on verkos-
toitumista parhaimmillaan.
Niinisalon VMTK-toimikunnan varapu-
heenjohtajalla, alikersantti Roni Jun-
tusella oli iso urakka päivien järjeste-
lyissä. Yli seitsemänkymmenen hengen 
monipäiväisen tapahtuman toteuttami-
nen vaati aikamoisen puristuksen. Toki 
mukana järjestelyissä oli myös VMTK-
sihteeristö ja sosiaalipäällikkö Hannu 
Maijanen Pääesikunnasta. Paikallisen 
järjestäjän kontolle kertyi kuitenkin 
suuri työmäärä.
- Kaikki sujui hyvin! Tietysti pieniä 
puutteita oli, mutta kyllä osanottajat 
olivat tyytyväisiä päivien antiin. Uu-
det VMTK-toimihenkilöt saivat paljon 
tietoa asioista, joita heidän pitää tietää 
aloittaessaan tehtävässä, kertoo Juntu-
nen.
 - Kymmenisen hyvää aloitetta lähtikin 
työpajastamme, saa sitten nähdä, kuin-
ka ne etenevät.
- Viime viikko oli kyllä aika rankka. 
Tällä viikolla en vielä ryhtyisi uudes-
taan samaan hommaan, mutta kyllä 
varmaan jo ensi viikolla onnistuisi, 
nauraa Juntunen.

Niinisalon VMTK-toimi-
kunnan varapuheenjohtaja, 
alikersantti Roni Juntunen 
teki ison urakan päivien 
järjestämisessä.



Isäntämaatuen voi pelkistetyimmil-
lään tiivistää otsikon ensimmäi-
seen sanaan. Kokonaisuudessaan 

Isäntämaatuki eli Host Nation Sup-
port (HNS) koostuu monesta pie-
nestä yhteen sovitettavasta asiasta. 
Prikaatimme on tässäkin kentässä 
osittanut olevansa kärkiosaaja. Tänä 
vuonna tervetulotoivotukset osoi-
tettiin Maavoimien mekanisoituun 
harjoitukseen osallistuneille yhdys-
valtalaisille ja norjalaisille joukoille. 

Hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty
Harjoituksen suunnittelu käynnistyi 
Maavoimien johdolla elokuussa -17. 
Porin prikaati sai tehtäväkseen tukea 
Panssariprikaatia ja Logistiikkalaitosta 
ARROW-18 harjoituksen isäntämaatu-
keen liittyen. Suunnittelukokouksissa 
tarkennettiin prikaatille tulevat teh-
tävät ja niihin liittyvä vastuut. Ulko-
maalaisina joukkoina harjoitukseen 
osallistuisivat Yhdysvaltain Euroopan 
maavoimajoukkojen (USAREUR) ratsu-
väkieskadroona, Yhdysvaltain merijal-
kaväen Euroopan ja Afrikan joukkojen 
(Marine Corps Forces Europe and Af-
rica) panssarivaunujoukkue ja Norjan 
armeijan (Norwegian Armed Forces) 
panssarintorjuntajoukkue.  Niinisalon 
varuskunnan rakenteisiin ja palvelui-
hin tukeutuisi  panssarivaunujoukkue 
Yhdysvaltain merijalkaväestä ja norja-
lainen panssarintorjuntajoukkue. 

Mitä suunniteltiin ja tehtiin?
Osastot esittivät toiveensa millaista 
tukea he harjoitukseen liittyen halu-
aisivat. Me Porilaiset selvitimme mitä 
meiltä löytyy. Ja kyllähän meiltä löytyy. 
Seuraavassa muutama ”nosto”, joita Po-
rin prikaatin esikunnan, Varsinais-Suo-
men huoltopataljoonan ja Satakunnan 
tykistörykmentin sekä kumppaniem-
me  Leijona Cateringin, MILLOG Oy:n, 
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen 
ja Niinisalon sotilaskotiyhdistys ry:n 
ammattitaidolla ja aktiivisella otteella 
harjoitukseen liittyen suunniteltiin ja 

Isäntämaatuen antamista harjoiteltiin Niinisalon Arrow 18 -harjoituksessa

Kansainvälinen yhteistyö 
näkyy joka tasolla Teksti: Esa Koivu  Kuva: Henri Hakulinen

toteutettiin. Niinisalon osalta toiminta 
ajoittui 2.-23.5.2018 väliselle ajalle.

-  Ulkomaisten osastojen henkilöstön 
ja kaluston vastaanotot ja lähettämi-
set harjoituksen kaikissa vaiheissa

- Turvallisuusjärjestelyt Niinisalon va-
ruskunnassa

-  Lääkintähuollon ”tulkkauspalvelut”

-  Osastojen majoittaminen ennen har-
joitusta ja harjoituksen jälkeen 

-  Ruokailujärjestelyiden sopiminen 
varuskuntaravintola Falkonettiin

-  A-tarvikkeiden vastaanotto- ja varas-
tointijärjestelyt

-  Simulaattorikaluston vastaanottoon 
ja asentamiseen liittyneet järjestelyt

-  Huoltotilojen varaaminen ja osoit-
taminen osastoille MILLOG:n ja 
PORPR:n yhteiskäyttötiloista

- Prikaatimme ympäristöjärjestelmän 
”avaaminen” osallistujille

-  Tuki eläintautien leviämisen estämi-
seen liittyneissä kalustopesuissa 

-  Tuki toteutettujen palveluiden lasku-
tukseen liittyen

-  Vapaa-ajan aktiviteettien esittely 
osallistujille

-  Ulkomaisten ”saunamajureiden” kou-
luttaminen

Kuinka onnistuttiin?
Saumattomalla yhteistoiminnalla Porin 
prikaatin, Panssariprikaatin sekä koko-
naisuutta johtaneen Logistiikkalaitok-
sen kesken saatiin kokonaisuudesta 
ajantasainen ja tarkka tilannekuva. 
Tämä mahdollisti tukitoimien täsmäl-
lisen kohdentamisen niin ajallisesti 
kuin paikallisesti oikein. Oman henki-
löstömme kohdalla avainsana on jous-
tavuus. Tiedämme että kaikki tapahtuu 
kahden päivämäärän välissä. Mutta sitä 
emme tarkasti tiedä milloin yksittäi-
nen tapahtuma varuskunnan portille 
realisoituu. Kun henkilöstöä ja kalus-
toa saapuu maitse, meritse ja ilmoitse 
tuhansien kilometrien päästä useilla 
eri kuljetuksilla, niin aikataulut elävät. 

Osallistujilta saatu positiivinen, jopa 
ylistävä, palaute saa usein meidät 
suomalaiset hieman hämilleen . Yhtä 
kaikki, vaikka ”asiaan kuuluvat koh-
teliaisuudet” jättää pois me voimme 
olla tyytyväisiä tulokseen. Ja vielä 
kun suomalainen saunakulttuuri sai 
uusia vankkumattomia ystäviä aina 
Yhdysvaltain länsirannikolta Seattlesta 
Pohjois-Norjan Tromssaan me Porilai-
set voimme ylpeinä todeta: ”JOB WELL 
DONE! WELCOME AGAIN!”
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Vapaaehtoinen sotilasrippikoulu järjestetään joka saapumiserälle

Uskonoppia intissä
Teksti ja kuvat: Merja Hämäläinen

Yleensä rippikoulu käydään 
noin viisitoistavuotiaana. Sinne 
mennään usein pääasiassa siksi, 
että kaikki muutkin menevät. 
Lisäkannustimena ovat konfir-
maation jälkeen saatavat lahjat ja 
ehkä mopo tai jopa mopoauto.
Kaikki eivät kuitenkaan riparia 
silloin käy. Vasta myöhemmin 
tulee ajatelleeksi, että olisikin 
kiva päästä kummiksi tai viettää 
kirkkohäät. Peli ei ole silti vielä 
menetetty, vaan rippikouluvajeen 
voi korjata vielä armeijassa tai 
vaikka senkin jälkeen aikuisrippi-
koulussa. 
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Rippikoulu armeijassa on vajaan viikon 
mittainen tiivis paketti. Siellä käsitel-
lään pääasiassa samoja asioita kuin 
nuortenkin riparilla. Etukäteen ei tar-
vitse käydä kirkollisissa tilaisuuksissa, 
pelkkä ilmoittautuminen riittää. Nämä 
nuoret aikuiset haastavat opettajansa 
syventävissä keskusteluissa ja tiukoilla 
kysymyksillä eri tavalla kuin teini-
ikäiset. 
Musiikki ja hartaushetket kuuluvat 
myös asiaan. Mukana on musiikin tai-
tajia, joten laulujen säestys onnistuu 
mainiosti.

Monta joukko-osastoa mukana
Sotilasrippikoulu järjestetään kaksi ker-
taa vuodessa, molemmille saapumise-
rille. Tämän kevään ripari järjestettiin 
huhtikuussa Hollolassa, Siikaniemen 
kurssikeskuksessa. Järjestäjänä oli 
Kaartin jääkärirykmentti, jonka lisäksi 
mukana oli Satakunnan lennoston, 
Ilmasotakoulun, Karjalan lennoston, 
Porin prikaatin ja Panssariprikaatin 
varusmiehiä. Siikaniemessä puitteet 
olivat kohdillaan. Rauhallinen luonto, 

rantasauna, avanto, lintujen sirkutus 
lumisessa metsässä - mikäpä olisi pa-
rempi ympäristö rauhoittumiselle ja 
rippikoululle. 
Kaartin jääkärirykmentin Risto Kaa-
kinen, Panssariprikaatin Pasi Hakka-
rainen, Porin prikaatin Risto Katila ja 
Juhana Saari Satakunnan lennostosta 
toimivat opettajina, Kaakinen lisäksi 
ohjasi ja koordinoi järjestelyjä. Mukana 
oli yhteensä 25 soturia – sotilaspastori-
en lisäksi varusmiespappeja ja tietenkin 
itse rippikoululaiset. 

Varusmiespapit
Porin prikaatin Emil Kulju (Säkylä) ja 
Sanna Heikkinen (Niinisalo) vastaa-
vat muiden varusmiespappien kanssa 
rippikoulun hartaustoiminnasta ja mu-
siikista. 
Kulju aloittaa opintonsa teologisessa 
ensi syksynä, Heikkinen on opinnois-
saan jo pidemmällä. Viisi vuotta teologi-
an opintoja on takana, gradu valmistuu 
intin jälkeen. - Sotilaspapiksi haluaisin 
sitten aikanaan, se olisi ominta mua, 
nyökkää Heikkinen. - Varusmiespappi-

na toimimisesta on ihan varmasti hyö-
tyä tulevaisuudessa. Täähän on aika 
harvinainen tapa suorittaa intti, vaikka 
tehdään me muutakin. Minä olen toi-
mistoaliupseerina ja Kulju tiedustelu-
kokelaana. Molemmat ollaan myös jon-
kun verran komppanian toiminnassa ja 
metsäharjotuksilla mukana.
On hienoa tavata kollegoita muista 
varuskunnista. Muutenhan varusmies-
papin arki on aika yksinäistä puuhaa, 
koska toista varusmiespappia ei vierellä 
ole. 
- Tärkeintä varusmiespapille on olla ta-
voitettavissa siellä inttiarjessa ja löytää 
ne, ketkä tarvitsevat apua tai tukea sen 
hetkisessä tilanteessaan. Jo se tieto, 
että on joku, jolle voi soittaa ja jonka 
kanssa keskustella, merkitsee varus-
miehille tosi paljon, toteaa Heikkinen.
- Totta kai nämä arvomerkit on hieman 
haasteellisia. Itse olen kokelas ja Sanna 

Varusmiespapit Sanna 
Heikkinen ja Emil Kulju 
loivat iloisella olemuk-
sellaan joukkoon hyvää 
henkeä.
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on kersantti. Alokasaikana ja muuten-
kin palveluksen alussa tämmöiset oli 
tosi pelottavia. Toivottavasti kuitenkin 
ihmiset näkisivät meidät niiden arvo-
merkkien läpi. Meillä on myös omat 
koulutushaaramerkit, mutta kyllä tuota 
kirkollisen alan ristiä kantaa ylpeänä. Ja 
siitähän meidät erottaa.
- Niin ja koskaan ei saa olla kiire, jos 
joku haluaa jutella, ihan vaikka arki-
päiväisistäkin asioista. Aina on oltava 
aikaa kuunnella. Jos yks tai kaks mei-
dät löytää tai jos joku tarttee apua ja me 
löydetään hänet, että voidaan auttaa. 
Edes sitä yhtä. 

Rippikoululaiset 
Porin prikaatista kevään rippikouluun 
osallistuivat aliupseerioppilas Noora 
Ruuska esikuntakomppaniasta ja suo-
jelumies Aleksanteri Roiha suojelu-
komppaniasta. 
- Mä kävin silloin aikanaan protu-leirin, 
tuntu jotenkin luontevammalta silloi-
sen maailmankatsomuksen perusteella, 
kertoo Roiha. 
- Mut tavallaan unohdettiin näissä 
rippikoulukuvioissa, kun olin toisella 
paikkakunnalla koulussa kuin seu-
rakunta, johon kuuluin. Mutta oli se 
uskonto vähän tuputusta. Pakkosyötet-
tiin ja sitten tuli täydellinen stoppi sitä 

kohtaan, muistelee Ruuska. - Ja sitten 
se vaan jäi.
- Tänne oli kiva tulla. Täällä on yllät-
tävän rento meininki ja papit on tosi 
kivoja, ei mitään semmosii tiukkoja. 
Ollaan asiallisii silloin kun ollaan, ja 
silloin kun voidaan olla rentoja, niin 
silloin ollaan, molemmat hymyilevät.
Kummallakaan rippikoululaisella ei ole 
muita odotuksia tulevalta viikolta kuin 
rippikoulun käyminen ja rentoa yhdes-
sä oloa. Tietenkin on kiva tavata uusia 
kavereita eri puolilta Suomea ja vaihtaa 
kuulumisia varuskuntien välillä. Vielä 
rippikoulun alussa ei ole varmuutta 
konfirmaatioon osallistumisesta, sen 
näkee sitten loppuviikosta. Tosin vasta 
konfirmaatio tuo oikeuden kummiksi 
pääsemiseen ja kirkkohäihin
. 

Sotilaspastorit
- Täällä sotilasrippikoulussa käydään 
läpi perinteisiä kristinopin aatoksia 
ryyditettynä meidän viitekehyksel-
lämme, armeijalla, joka tuo mukanaan 
tappamisen ja kuoleman teemat, soti-
laspastorit toteavat.
Ihmiset, jotka ovat tänne tulleet, ovat 
täällä omasta tahdostaan. Keneltäkään 
ei kysellä syytä eikä motivaatiota. Tällä 
hetkellä heidän elämänsä on täynnä 
armeijaa ja sitä kautta he peilaavat asi-
oitaan. Paikalla on myös ulkosuomalai-
sia, jotka ovat tulleet Suomeen suoritta-
maan varusmiespalvelustaan. Edustajia 
on Belgiasta, Latviasta, Kreikasta ja Ve-
näjältä. He ovat tulleet samalla etsi-
mään omaa suomalaisuuttaan. 
- Oppitunteja pidetään, mutta pyritään 
siihen, että mahdollisimman paljon 
saisimme heiltä kysymyksiä, kannattaa 
pistää meidät koville! Tämä on hieno ja 
haastava kokemus meillekin. 
Rippikoulun käynnin jälkeen voi sitten 
tehdä päätöksen, onko konfirmaatio 
ajankohtainen. Mukana on usein myös 
varusmiehiä, joita ei ole kastettu. He 
voivat saada kasteen riparin yhteydes-
sä.
Rennon ja mukavan leppoisan tunnel-
man aistii. Paikalla olevalla porukalla 
on yhdessä kivaa, nauru raikuu ja haus-
kat jutut kimpoilevat ilmassa, kunnes 
on taas aika vakavoitua tärkeän asian 
äärelle.
- On tiettyjä asioita, mihin voit vaikut-
taa ja olet myös vastuussa niistä. Ja on 
asioita, mihin sä et voi vaikuttaa ja ne 
voi jättää ns. herran haltuun, jolle ih-
minen kelpaa puutteistaan huolimatta.

Aliuupseerioppilas Noora Ruuska ja 
suojelumies Aleksanteri Roiha nautti-
vat riparin rennosta hengestä.
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Puolustusvoimat irtisanoi varus-
kuntien henkilöstökerhojen vuok-
rasopimukset 1.1.2017 lukien. 

Useimmilla varuskuntapaikkakunnilla 
päätös merkitsi kerhotoimintojen päät-
tymistä. Omistaja Senaatti-kiinteistöt 
on laittanut useimmat kerhokiinteistöt 
myyntiin. Säkylässä Huovinrinteen 
Upseerikerho ry on jatkanut toimintaa 
Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehdyllä 
erillisellä sopimuksella ja Huovinrin-
teen Päällystökerho on jo lopettanut 
toimintansa.
Useissa varuskunnissa on etsitty rat-
kaisuja kerhotoiminnan jatkamiseksi 
ilman Puolustusvoimien vuokratukea. 
Kaikissa myönteisissä ratkaisuissa alu-
een kunnat ovat olleet mukana ja nyt on 

Säkylän tarjoutuu ostamaan kerhokiinteistön, uusi kerhosäätiö vireillä

Säkylän Huovinrinteen 
kerhoperinteet jatkumassa 
Teksti ja kuva: Markus Malila

löytymässä ratkaisu myös Säkylän osal-
ta. Säkylän kunta tarjoutuu ostamaan 
kerhokiinteistön Senaatti-kiinteistöiltä 
ja valmistelee sen lahjoittamista vireillä 
olevalle Huovinrinteen kerhosäätiölle.
Ratkaisu mahdollistaa kiinteistön säily-
misen Porin prikaatin, maanpuolustus-
järjestöjen ja ympäröivän yhteiskunnan 
käytössä.
Nyt työn alla oleva ratkaisu mahdol-
listaa arvokkaan perinnetoiminnan 
jatkumisen Huovinrinteellä. Pidämme 
erittäin positiivisena, että asiasta on 
löytymässä yhteinen tahtotila. Se on 
osoitus laajasta Puolustusvoimien naut-
timasta tuesta yhteiskunnassa, Porin 
prikaatin komentaja, prikaatikenraali 
Rami Saari kiittelee.

Säkylän kunta näkee toiminnan 
arvokkaana
Kerhokiinteistön omistajan, Senaat-
ti -kiinteistöjen lähtökohtajana on 
kilpailuttaa kiinteistön myynti. Jotta 
kilpailuttamiseen ei tarvitse mennä on 
ratkaisuna kunnan etuosto-oikeus, joka 
mahdollistaa kiinteistön ostamisen 
asiantuntijoiden määrittämällä hinnal-
la.
Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
näkee kerhotoiminnan jatkuvuuden 
säilymisessä kunnan toimintaa edistä-
viä arvoja:
Kunta haluaa edistää ja tukea toimin-
nan jatkumista ja kunta tulee näin ollen 
tekemään tarjouksen kerhorakennuk-
sesta, Tavoitteena on kerhoperinteen 
ylläpito ja maanpuolustushengen ja 
maanpuolustusjärjestöjen tukeminen, 
Mäenpää lupaa.

Kerhosäätiö perusteilla
Erilaisia ratkaisuja toiminnan jatkumi-
seksi on kartoitettu ja lähtökohtana 
on ollut, että kerhokiinteistölle löytyy 
omistaja, joka luo edellytykset kiinteis-
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tön ylläpidolle ja siellä toteutettaville 
toiminnoille. Tämän toteuttamiseksi 
on löytynyt yhteinen näkemys Huovin-
rinteen kerhosäätiön perustamiseksi. 
Huovinrinteen kerhosäätiön puuhamie-
henä toiminut prikaatikenraali (evp.) 
Olli Nepponen kertoo:
Perustettavan Huovinrinteen ker-
hosäätiön tarkoituksena on edistää 
kerhoperinteen säilymistä Säkylän 
Huovinrinteellä, tukea Porin prikaatin 
ja maanpuolustusjärjestöjen toimintaa 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan alu-
eella sekä edistää maanpuolustustah-
don ylläpitoa ja kehittämistä.
Kerhosäätiön perustajiksi on suunnitel-
tu Porin prikaatin tukisäätiötä, Säkylän 
kuntaa, Porin Prikaatin kilta ry:tä, Porin 
Reserviupseerikerho ry:tä ja Varsinais-
Suomen Maakuntasäätiötä.
Uudistuksen myötä kerhokiinteistön ja 
ravintolapalvelujen käyttöä suunnitel-
laan laajennettavaksi palvelemaan va-
ruskunnan lisäksi laajalti yhteiskuntaa. 
Tiloja voitaisiin jatkossa käyttää mm. 
häiden ja muiden juhlien järjestämi-
seen. Huovinrinteen Upseerikerho ry:n 
omaisuus sekä mm. kiinteistössä säily-
tettävät Porin prikaatin upseerikunnan 
omistamat perinne-esineet tulevat säi-
lymään tärkeänä osana rakennusta.
Tällä hetkellä suunnitellaan myös Porin 
prikaatin oman Porilaismuseon pystyt-
tämistä aikaisemmin Päällystökerhon 
käytössä olleeseen osaan kiinteistöä. 
Museon kokoelma on tällä hetkellä 
säilytyksessä eikä ole toistaiseksi esillä 
yleisölle.

Yhteistyössä on voimaa. Kerho-
toiminnan jatkosuunnitelmia 
koskevan tiedotustilaisuuden 
jälkeen yhteiskuvaan kokoon-
tuivat Huovinrinteen upseeriker-
ho ry:n puheenjohtaja, evers-
tiluutnantti Janne Varjonen, 
Porin reserviupseeriyhdistyksen 
puheenjohtaja Eemeli Lappa-
lainen, prikaatikenraali (evp.) 
Olli Nepponen, Porin prikaatin 
killan valtuuskunnan puheen-
johtaja, viestintäneuvos Tapani 
Mikola, Porin prikaatin komen-
taja, prikaatikenraali Rami Saari 
ja Säkylän kunnanjohtaja Teijo 
Mäenpää.

KUN ET TAHDO 
PANKILTASI 

KOHTELUA VAAN 
PALVELUA

Kasvisten ykkönen



Talvisena pakkaspäivänä 9. hel-
mikuuta ilmassa oli suuren 
tykistöjuhlan tunnelmaa, kun 

pääkaupungissa vietettiin Itsenäisen 
Suomen kenttätykistön ja Tykistökou-
lun 100-vuotisjuhlapäivää.  Helsingin 
parhaalla paikalla Senaatintorilla yleisö 
pääsi päivän ajan ihmettelemään laajaa 
tykistön kalustonäyttelyä. Kalusto-
näyttely toi hyvin esille myös kenttäty-
kistömme pitkä historian. Historiapuo-
lesta vastasivat Tuomo Ahon johdolla 
Raskas patteristo 1:n perinneyhdistyk-
sen miehet sekä Kankaanpään Seudun 
Tykistökillan perinnejaos ja Niinisalon 
ratsastajat. 

Moottorivetopyörästö valmistui 
kalustonäyttelyä varten 
Komeisiin jatkosodan aikaisiin perinne-
asuihin pukeutuneet Raskas patteristo 
1:n miehet esittelivät yleisölle patte-
riston sodanaikaista kalustoa. Esille 
oli saatu ensimmäisen kerran myös 
vanhojen sodanaikaisten piirustusten 
mukaan talven aikana valmistunut 
puupyörätykille rakennettu moottori-
vetopyörästö. Raskaspatteristo 1:n pe-
rinneyhdistyksen puheenjohtaja Tuo-
mo Aho kertoo, että perinnetoimintaan 
oli etsitty jo vuosia 155 H 17 -kaluston 
moottorivetopyörästöä muun muassa 
Sotamuseosta, Museo Militariasta ja 
keräilijöiltä, mutta yhtään pyörästöä 
ei löytynyt. Sen sijaan puolivahingossa 
löytyivät alkuperäiset piirustukset. Kos-
ka alkuperäiset piirustukset haluttiin 
toki säilyttää autenttisina, Sastamalas-
sa Jari Ruohola piirsi puhtaaksi uudet 
asianmukaiset piirustukset. Ahon mu-
kaan uustuotanto-osia polttoleikattiin 
sekä koneistettiin. Välillä käytiin ot-
tamassa haupitsista tarkempia mittoja 
ja rakennettiin kiinnityskorvakkeista 
pahvimalleja, jotta voitiin todeta osien 
sopivan paikoilleen. Etsittiin vanteita, 
renkaita, akseleita ja jousia. 
Materiaali saatiin kasaan, mutta pyö-
rien ja lehtijousien kanssa oli omat 
ongelmansa. Akselinnavan pulttijako 

Tykistökiltalaiset toivat esiin 
kenttätykistön sotienaikaisen historian
Teksti ja kuvat: Sirkka Ojala

ei osunut oletettujen vanteiden kanssa 
yksiin, ja piti keksiä nopeasti ratkai-
su. Apuun tuli Sammaljoella asuva 
veteraanikuorma-autoilija Erkki Nie-
minen, joka ystävällisesti lainasi moot-
torivetopyörästöön sopivat vanteet 
renkaineen. Lehtijousiin teetettiin Val-
lilan Takomossa uudet norrat. Tämän 
jälkeen alkoi armoton kasaaminen, 
kertoo Aho.
155 H 17 -tykkiin käyvä moottori-
vetopyörästö saatiinkin juuri ja juuri 
valmiiksi Kalustonäyttelyä varten. 
Senaatintorilla näky olikin juhlallinen, 
kun arviolta 55-60 vuoden jälkeen puu-
pyöräinen 155 H 17 -haupitsi oli jälleen 
sota-aikaisessa moottorimarssivarus-
tuksessa moottorivetopyörästön päällä 
ja Citroen-tykinvetokuorma-auton kou-
kussa kiinni. Moottorivetopyörästön 

puuharyhmässä olivat Tuomo Ahon ja 
Jari Ruoholan lisäksi Jari Ahonen ja 
Mikko Kärki.

Hevosvetoinen perinnejaos 
vauhdissa
Kankaanpään Seudun Tykistökillan 
perinnejaos viiletti Pekka Termalan 
johtamana kahdessa asemaanajonäy-
töksessä ympäri Senaatintoria hur-
mioituneen yleisön silmien edessä.  
Näytösten välillä muun muassa torilla 
piipahtaneet pääkaupunkilaiset ja Hel-
singin yliopiston opiskelijat pääsivät 
ihastelemaan valkoisiin lumipukuihin 
puettuja Niinisalon ratsastajien hevosia 
ja haastattelemaan perinnejaoksessa 
esiintyviä kiltalaisia. Hevoset eivät 
näyttäneet olevan pääkaupungin huli-
nasta ja ympärillä pyörivistä ihailijoista 
moksiskaan vaan tuttuun tapaansa ne 
poseerasivat turpansa eteen ilmesty-
neille kännykkäkameroille ja rouskut-
tivat matkaeväitään. Sosiaalinen media 
täyttyikin kuvista, joissa lumipukuiset 
hevoset, tykistön uusi ylpeys K-9 
Moukari -panssarihaupitsi ja raskaspat-
teriston kalusto komeilevat Helsingin 
tuomiokirkko taustanaan.

Vas. Tykistökoulun johtaja, 
everstiluutnantti Petri Majuri tar-
kastaa Senaatintorin perinnejou-
kot. Pirkka Kärki, Mikko Kärki ja 
Arto Ojanen kertoivat Majurille 
muun muassa Raskas patteristo 
1:n perinnetoiminnasta.
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Sotilaskotityön 100-vuotismerk-
kipäivää vietettiin 7.5.2018. 
Samalla päivämäärällä vuonna 
1918 avattiin ensimmäinen so-

tilaskoti asiakkaille Helsingissä. Juhla-
vuotta juhlistettiin ympäri suomen Pop 
Up -sotilaskodeilla.
Säkylän Sotilaskotiyhdistys parkkeera-

si vihreän myyntiauton ja pari telttaa 
K-Supermarket Säkylän pihaan. Kenttä-
leipomossa paistuivat munkit, autosta 
sai ostaa kahvia ja tuoreita munkkeja, 
toisessa teltassa oli tietoa sotilaskoti-
työstä sekä munkkipusseja myyntiin. 
Saman viikon torstaina auto ja teltat 
löytyivät Säkylän torilta. Paistuvien 

munkkien tuoksu houkutteli asiakkaita 
tehokkaasti.
Kiitos kaikille Pop Up -sotilaskodin 
asiakkaille, sekä K-Supermaket Säkylän 
kauppiaalle. Tervetuloa palveltavaksi 
”normaaliin” sotkuun. Tästä on hyvä 
lähteä eteenpäin, hymyllä ja sydämellä!

100 vuotta 
hymyllä ja 
sydämellä

www.sotku.fi

Teksti: Seija Heiska  Kuvat Henna Ryömä
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Prikaatikenraali Janne Jaakkola 
piti juhlaesitelmän killan vuosi-
juhlassa. 

Tänä vuonna puolustusvoimat juhlii 
100-vuotista taivaltaan. Juhlimme 
historiaamme ja sitä mitä olemme 
tänään. Samalla meillä on kuiten-
kin oltava katse eteenpäin: Miten 
sotilaallinen toimintaympäristöm-
me on kehittymässä ja mitä se 
tarkoittaa puolustuksen kannalta.

Turvallisuuspoliittinen turbulens- 
si näkyy myös sotilaallisen 
voiman käytön todennäköisyyden 

nousuna ja siihen valmistautumisena. 
Suomeen ei kohdistu tällä hetkellä soti-
laallista uhkaa, mutta Itämeren ja Poh-
jolan alue on sotilasstrategisesti taas 
merkittävä – kehitystä jossa olemme 
väistämättä mukana. Vastakkainaset-
telu näkyy myös sotilaallisessa toimin-
taympäristössä. Muutos arvioidaan pit-
käaikaiseksi, ja lisäksi on huomioitava 
että muutokset ovat nopeita ja jatkuvat 
todennäköisesti edelleen.  

Puolustuksen ylläpidon ja kehittä-
misen perusteet
Puolustuksen ylläpidon ja kehittämisen 
tarpeita voi arvioida esimerkiksi neljän 
muuttujan kautta: potentiaali, kyky, 
teknologia ja sotataito. Lisääntynyt 
potentiaali Suomen lähialueella näkyy 
sotilaallisen aktiviteetin nousua: jouk-
kojen ryhmityksenä, harjoituksina ja 
joukkojen siirtoina. Se tarkoittaa myös 
resurssien lisäämistä: puolustusbudjetit 
ovatkin nousussa. Itämerellä sotilas-
koneiden ja sota-alusten toiminta on 
lisääntynyt merkittävästi muutaman 
vuoden takaisesta. Kysymys ei luon-
nollisestikaan ole sinänsä epätavan-

Puolustuksen 
ajankohtaista
Nostoja logistiikkapäällikön puheenvuorosta 
killan vuosipäivän juhlassa

Referaatti ja kuva Kari Nummila
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omaisesta toiminnasta, kun sitä vertaa 
esimerkiksi 1980-luvun aikaiseen 
aktiivisuuteen. Toiminnan volyymin 
noustessa kuitenkin riski tahattomille 
tapahtumille nousee. Viimeisten vuo-
sien aikana Itämeren alueellakin on 
järjestetty nopeasti toimeenpantuja 
harjoituksia. Venäjä on sijoittanut ra-
jojemme läheisyyteen uusia asejärjes-
telmiä ja avannut uudelleen jo aiemmin 
lakkautettuja varuskuntia. Samaan 
aikaan NATO on siirtänyt joukkoja Bal-
tiaan. Uusia esikuntia ollaan perusta-
massa tukemaan joukkojen mahdollisia 
siirtoja Eurooppaan ja Euroopan sisällä. 

Puolustuksen on vastattava 
toimintaympäristössä 
tapahtuvaan kehitykseen
Meidän on jatkuvasti arvioitava kyvyn 
kehittymistä.  Perinteisten suoritusky-
kyjen ja kaluston lisäksi näemme lähi-
alueella myös uusia ja kehittyneempiä 
asejärjestelmiä, jotka liittyvät esimer-
kiksi kauko- ja täsmävaikuttamiseen. 
Informaatio-operaatioista puhutaan 
paljon, ja kyberuhkilta suojautuminen 
on koko yhteiskunnan asia. Avaruus on 
jo nyt mutta varsinkin tulevaisuudessa 
sotilaallisen toiminnan näyttämönä. 
Nato on palaamassa juurilleen kollek-
tiiviseen puolustukseen painopisteen 
oltua kriisinhallinnassa. Kun kykyä 
palautetaan, liittokunta varsinkin no-
peutta vaativissa tilanteissa joutunee 
nojautumaan Yhdysvaltojen sotilaalli-
seen voimaan. On aina myös muistet-
tava Naton kaksi suuntaa: itä ja etelä. 
Muutos vie aikaa, mutta suunta on 
selvä. Sen voisikin kiteyttää kolmeen 
elementtiin: ”puolustus, pelote ja pu-
heyhteys”. EU:ssa puolustusulottu-
vuuden kehittäminen on etenemässä. 
Eurooppa tunnistaa että sen on tehtävä 
enemmän itse. Monessa maassa kan-
sallisten kykyjen kehittäminen tarkoit-
taa käytännössä niiden rakentamista 
uudelleen. Hyvä esimerkki on länsinaa-
purissamme. Asevelvollisuus ei enää 
ole menneen maailman ratkaisu, kun 
lukumäärilläkin on taas merkitystä.
Teknologian kehitys luo tulevaisuudes-
ta sumuisen kuvan. Maa-, meri- ja ilma-

puolustuksen ohella meidän on huomi-
oitava kyberympäristö ja avaruus. Mitä 
on tulossa? Trendejä ovat esimerkiksi 
miniatyrisoituminen, miehittämättö-
mät järjestelmät ja keinoäly. Onko tu-
lossa suuri murros, ”teknologiahyppy”? 
Ehkä ei, vaan uusia järjestelmiä otetaan 
käyttöön vähitellen. Monen järjestel-
män käyttöönottoon vaikuttaa kustan-
nustehokkuus. Onkin todennäköistä, 
että näemme uusien asejärjestelmien 
ohella olemassa olevien järjestelmien 
modernisointia. Panssarivaunut, laivat 
ja lentokoneet ovat osa sotilaallista toi-
mintaympäristöä tulevaisuudessakin.
Sotataidon kehitys liittyy olennaisesti 
uhkakuviin sekä käytössä oleviin jouk-
koihin ja järjestelmiin. On taas osattava 
johtaa ja käyttää suuria joukkomääriä 
tilanteessa, jossa korostuvat yllätys 
ja ennalta-arvaamattomuus, ehkäpä 
jopa strategiset shokit. Operaatioiden 
suunnittelussa ja toimeenpanossa ko-
rostuvat johtamiskyky sekä logistiikka. 
Venäjällä kehitystä voisi kuvata ns. 
Gerasimovin doktriinin kautta. Vuonna 
2013 julkaistussa kirjoituksessa nykyi-
nen Venäjän asevoimien komentaja 
kuvasi tulevaisuuden kriisejä, joissa 
vaikuttamisen keinoista vain 1/5 on so-
tilaallisia keinoja. Sodan alkaminen hä-
märtyy, tyypillisiä kriisin piirteitä ovat 
nopeatempoisuus ja laaja keinovalikoi-
ma. Krimin ja Ukrainan kriisien myötä 
on otettu käyttöön termi hybridiso-
dankäynti, joka tosin on länsimäinen 
käsite. Mielenkiintoinen yksityiskohta 
venäläisessä sotataidossa on uudelleen 
arvoon noussut Aleksander Suvorov (k 
1800). Suomalaistaustainen voitokas 
generalissimus 1700-luvulta kirjassaan 
Voittamisen taito korostaa nopeut-
ta, vastustajaa harhauttavaa nopeaa 
päätöksentekoa sekä jatkuvaa painetta.

Katse tulevaisuuteen
Meri- ja ilmapuolustuksen strategiset 
hankkeet ovat ajankohtaisuutensa 
vuoksi paljon julkisuudessa, mutta 
pohjalla on käynnissä koko ajan ”perus-
kehittäminen”. Maavoimien kärkihank-
keita ovat esimerkiksi taisteluvaunut, 
raskaat raketinheittimet, uusi panssa-

rihaupitsi, lennokkijärjestelmä ja olalta 
ammuttava ilmatorjuntaohjus. Strate-
gisilla hankkeilla korvataan poistuvaa 
kykyä, ja hankkeiden rahoitus mah-
dollistaa puolustuksen tasapainoisen 
kehittämisen. Näkökulman on oltava 
koko puolustusjärjestelmän toimivuus. 
Taistelualusten ja monitoimihävittäjien 
hankitaan liittyen on esitetty kysy-
myksiä, josko me varaudumme men-
neisyyden sotaan. Meillä ei kuitenkaan 
ole varaa hyppyyn tuntemattomaan. 
Teknologia ei ole vielä riittävän kyp-
sää esimerkiksi miehittämättömien 
järjestelmien osalta. Tulevaisuus on 
kuitenkin huomioitava: hankittavien 
järjestelmien on kyettävä ”kasvamaan” 
kehityksen mukana, hankimmehan vä-
lineitä joiden käyttö kestää 2050-2060 
-luvuille.
Puolustusyhteistyön kautta kehi-
tämme kykyä avun vastaanottoon ja 
antamiseen. Yhteinen fokus löytyy 
valmiudesta ja yhteistoimintakyvystä, 
harjoitustoiminnasta sekä materiaa-
liyhteistyöstä. 
Ollaksemme relevantti meidänkin on 
uudistuttava tasaisella hallitulla syk-
lillä tarkasti seuraten mitä rajojemme 
ulkopuolella tapahtuu. Vastaamme 
toimintaympäristön kehitykseen huo-
lehtimalla normaali- ja poikkeusolojen 
perustehtävistämme: koulutuksesta ja 
valmiudesta. Kärkikykymme kestävät 
vertailun millä tahansa mittareilla, ja 
näin on oltava tulevaisuudessakin kun 
otamme käyttöön uusia rakentuvia 
kykyjä. Samalla pidämme huolta siitä, 
että laajalla reservillämme on riittä-
vä osaaminen ja varustus tehtävien 
täyttämiseksi. Nykyisellä asevelvol-
lisuudella on vahva kannatus, mutta 
sitä pitää kehittää ajan vaatimusten 
ja mahdollisuuksien mukaisesti. Kan-
salaispalveluskeskustelu on terve-
tullutta, kunhan keskustelussa aina 
säilyy mukana puolustusvoimien tarve 
sodan ajan joukkojen henkilöstöstä. 
Puolustuksen tulokulma voisi olla täy-
dentävän järjestelmän linkittyminen 
kokonaisturvallisuuteen vaarantamatta 
asevelvollisuuden perustehtävää.
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Kauppaneuvos Arto Arvosen 
jälkeen killan valtuuskunnan 
puheenjohtajana jatkaa viestintä-
neuvos Tapani Mikola. 

Raisiolainen viestintäneuvos Tapa-
ni Mikola valittiin Porin prikaatin 
killan uudeksi valtuuskunnan pu-

heenjohtajaksi killan vuosikokoukses-
sa Huovinrinteellä 12. toukokuuta. Hän 
seuraa tehtävässä kauppaneuvos Arto 
Arvosta, joka on tehnyt mittavan työn 
niin killan hallituksessa kuin MPKL:n 
valtuuskunnassakin.
Viime vuonna killan puheenjohtajaksi 
valittu Markku Heinonen kiitti edeltä-
jäänsä, varatuomari Timo Mäkeä, joka 
toimi kahdeksan vuotta puheenjohta-
jana tuloksekkaasti: yhtenä esimerk-
kinä mm. prikaatin ja killan välinen 
sopimus Porilainen -lehdestä: prikaati 
lähinnä vastaa lehden sisällöstä killan 
hankkiessa painatusvaroja hankkimal-
la lehden ilmoitukset. Niiden tuotto on 
vuosittain reilusti yli 20 000 euroa.
Turun varuskunnan pienoismallityössä 

Tapani Mikola valittiin 
valtuuskunnan johtoon
Teksti ja kuva: Kari Nummila

suurtyön tehnyt Kari Savola kirjoittaa 
parhaillaan Turun kasarmialueella työs-
kennelleiden ja asuneiden ihmisten 
arkielämästä. Eversti Markku Iskanius 
valmistelee killan 60-vuotishistoriakir-
jaa, joka julkaistaan 18. toukokuuta 
2019 pidettävässä killan 60-vuotisjuh-
lassa. Kirjan rahoitus on kunnossa.
Vuoden 2018 huomattavia tapahtumia 
ja hankkeita ovat mm. 19. heinäkuuta 
Tuomaanpuiston porilaiskonsertti, 
Okra -näyttely 4.-7. heinäkuuta (killan 
osasto), läheistenpäivä prikaatissa 14. 
heinäkuuta (kilta mukana), killan histo-
riakirjan ja 60-vuotisjuhlan valmistelu 
sekä kiltojen välisen yhteistyön lisää-
minen (Porin prikaatin kilta, Tykistö-
rykmentin kilta ja Turun autojoukko-
jen kilta).
Heinonen korosti jäsenhankintatyötä 
ja erityisesti nuorten mukaan saamista. 

Oripään Okra-näyttelyssä loimaalainen 
iskuryhmä Seppo Yli-Nissilän johdol-
la tekee rekrytointityötä!
Killan vuosikokousta seuranneessa 
killan vuosijuhlassa esiintyi Porilais-
soittokunta. Puolustusvoimien logis-
tiikkapäällikkö, prikaatikenraali Janne 
Jaakkola kertoi Puolustusvoimien ajan-
kohtaisista asioista.
Killan valtuuskunnan varapuheenjoh-
tajaksi tulee uusi prikaatin komentaja, 
eversti Mika Kalliomaa ja Rami Saa-
ri siirtyy jäseneksi. Valtuuskunnan 
jäsenenä jatkaa Arto Arvonen. Arto 
Saarinen jää pois ja uudeksi jäseneksi 
tulee Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mä-
enpää. Ismo Laaksonen Salosta halusi 
jättää paikkansa killan hallituksessa. 
Hänen tilalleen valittiin varsinaiseksi 
jäseneksi varalla ollut Kari Niinistö, 
jonka sijaan tulee everstiluutnantti 
(evp.) Kari Toivonen Eurasta.  Erovuo-
rossa olleet loimaalaiset Markku Num-
mijoki ja Simo Saarikallio valittiin 
uudelleen.
Loimaalainen Tiina Tuominen ottaa 
hiljalleen vastuulleen Eino Järvisen 32 
(!) vuotta kestäneen taloudenhoitajan 
tehtävät liitännäisineen. Eino on muka-
na vielä vuoden verran.

PALKITTUJA:
Olkin partio –patsas: Arto Arvonen 
ja Seppo Yli-Nissilä 
Killan ansiolippu: Rami Saari 
Killan standaarit: Simo Kolkkala, 
Markku Nummijoki, Anssi Perämäki, 
Kalevi Suvila. 
Killan ansioristi karhun kera: 
Markku Heinonen. Matti Ristolainen, 
Ismo Laaksonen. 
Numeroitu kiltaristi: Arttu 
Laaksonen, Teemu Tuomola.



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

Yhdessä parempi ja 
turvallinen tulevaisuus!

www.millog.fi
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1h+ kt + alk 32,0 m²  124 800 € 84 480 € 40 320 €
2h + kt 43,5 m² 165 735 € 114 840 € 50 895 €
3h + kt 60,0 m² 220 800 € 158 400 € 62 400 €

VELATON HINTA VELKAOSUUS MYYNTIHINTAESIM. 
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PRIIMA-TOIMITILAT

TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY

PRIIMA-LIIKETILAT
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PRIIMA-HALLIT

TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY

PRIIMA-KATOT

TEOLLISUUDEN RAKENTAJAT OY

PRIIMA-YHTIÖT

Uusia seniori-
asuntoja
palvelujen
aitiopaikalle

Haluatko asua mukavasti palvelujen ja

ulkoilumaastojen äärellä? Rakennamme 

Länsikeskuksen Kuninkaanlaaksoon

esteettömiä ja viihtyisiä senioriasuntoja.

As. Oy Turun Kuninkaanlaakson Kruunu

valmistuu kesällä 2019, ja ennakko-

markkinointi on juuri käynnistynyt.

Tutustu osoitteessa

kuninkaanlaaksonkruunu.fi .


