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Everstiluutnantti
Pekka Saariaho
päätoimittaja

Kolme syytä

Puolustusvoimista säädetyn 
lain mukaan puolustusvoimi-
en kolmantena tehtävänä on 

osallistuminen kansainväliseen soti-
laalliseen kriisinhallintaan. Tässä nu-
merossa tarkastellaan tarkemmin tuo-
ta tehtävää ja Porin Prikaatin roolia 
sen toteuttamisessa.
Osallistumme kansainväliseen soti-
laalliseen kriisinhallintaan pääasiassa 
kolmesta syystä. Ensimmäinen syy 
on pelkistettynä turvallisuuden tuot-
taminen ja muiden auttaminen. Krii-
sinhallintalaissa ajatus on kirjoitettu 
tarkemmin: ”Suomi voi osallistua ... 
kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan, jonka tarkoi-
tuksena on kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämi-
nen tai palauttaminen taikka humanitaarisen avustustoiminnan 
tukeminen tai siviiliväestön suojaaminen.”

Toinen syy on osallistumisesta saatava lisäarvo kotimaan 
puolustuksen kehittämiselle. Lähettämällä joukkoja ja yksit-
täisiä sotilaita ulkomaille keskelle kriisejä saamme arvokkai-
ta kokemuksia lähellä sotaa olevista olosuhteista ja toiminta-
menetelmistä. Kokemukset auttavat terävöittämään kansallista 
puolustustamme. Operaatiot ovat myös hyvä tilaisuus oppia 
muilta ja oppia toimimaan muiden kanssa.

Kolmas syy osallistumiselle on Suomen lipun näyttäminen. 
Tekemällä osamme kriisinhallinnasta, Suomen kansainväli-
nen asema eri turvallisuusfoorumeilla vahvistuu. Meitä kuun-
nellaan paremmin, kun meillä on osoittaa, että joukkojamme 
operoi ympäri maailman kriisialueita NATO-, EU- ja YK-ope-
raatioissa. Lähettämällä joukkoja ulkomaille, näytämme lippua 
myös toisella tavalla. Ulkomailla puolustusvoimien suoritusky-
kyä arvioidaan puolustusbudjetin suuruuden lisäksi myös suo-
malaisten sotilasjoukkojen ja sotilaiden operaatioiden, tekojen 
ja käyttäytymisen valossa. Ei ole siis samantekevää, minkälai-
sia joukkoja ja sotilaita lähetämme ulos.

Porin Prikaatilla on suuri vastuu siitä, miten Suomi on-
nistuu sotilaallisessa kriisinhallinnassa. Jo vuosia prikaati on 
vastannut kriisinhallintajoukkojen joukkotuotannosta eli va-
rusmiesten kriisinhallintakoulutuksesta sekä operaatioiden 

vaihtohenkilöstön koulutuksesta. Uu-
sia haasteita Huovinrinteelle on saatu 
viime vuosina, kun EU:n nopean toi-
minnan joukkoihin kuuluvien taiste-
luosastojen sekä uusien operaatioiden 
rekrytointi, kouluttaminen ja varusta-
minen on ollut ”Porilaisten” vastuul-
la. Tehtävistään Porin Prikaati on sel-
vinnyt erinomaisesti.

Vuoden 2008 alusta lähtien vas-
tuu kasvoi edelleen, kun prikaati sai 
tehtäväkseen toimia maavoimien joh-
dossa olevien kriisinhallintajouk-
kojen kansallisena johtoportaana. 
Samalla Puolustusvoimien Kansain-

väliseltä Keskukselta (PVKVK) siirtyi vastuu joukkojen kes-
kittämisestä toimialueelle sekä kriisinhallintajoukkojen ylläpi-
totehtävät. Vastuunvaihto on sujunut saumattomasti. Havaitsin 
sen omakohtaisesti toimiessani suomalaisten rauhanturvaajien 
komentajana Kosovossa. Sekä PVKVK että Porin Prikaati tu-
kivat joukkoani erinomaisesti. Kiitokset kaikille asianomaisil-
le siitä!

Lähes jokainen ”Porilainen” työskentelee myös puolus-
tusvoimien kolmannen tehtävän parissa joka päivä. Toivo-
tan kaikille menestystä ja ennen kaikkea jaksamista työssän-
ne. Muistakaamme, että kriisinhallintajoukkomme ovat ainoita 
maavoimien joukkoja, jotka operoivat 24/7 monesti vaikeissa 
olosuhteissa. Sotiemme veteraanit, jotka aikoinaan olivat myös 
tositoimissa rauhan puolesta, noudattivat tinkimättömästi pe-
riaatetta ”kaveria ei jätetä”. Heidän esimerkkiään noudattaen 
me ”Porilaiset” voisimme ottaa yhdeksi johtoajatukseksemme 
saman periaatteen: ”Rauhanturvaajaa ei jätetä”. He ansaitsevat 
varauksettoman tukemme.
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Vuoden alussa käyttöön otettu 
puolustusvoimien uusi johta-
mis- ja hallintojärjestelmä mer-

kitsi monien muiden asioiden ohella 
myös maavoimien roolin ja identiteetin 
selkiintymistä. Aiemmin Pääesikunnan 
maavoimaesikunnasta johdettu puolus-
tushaara sai oman esikunnan, joka si-
joitettiin vanhaan päämajakaupunkiin 
Mikkeliin. Uudistuksen yhteydessä se 
sai johtaakseen myös sotilaalliseen krii-
sinhallintaan osallistuvat suomalaisjou-
kot. Nykyisellään ne ovat maavoimien 
joukkoja, joille osoitetut resurssit ovat 
maavoimien resursseja niin suunnittelu-, 
koulutus- kuin ylläpitovaiheessakin. Po-
rin Prikaati toimii joukkojen kansallise-
na johtoportaana ja prikaatin komentaja 
on kriisinhallintaa koskevissa asioissa 
suoraan maavoimien komentajan alai-
suudessa.

- Johtosuhteet ovat nyt hyvin selkeät 
ja yksiselitteiset. On myös syytä muis-
taa, että kansallinen johtosuhde on eril-
lään toimialueen operatiivisesta joh-
tosuhteesta, jonka määrittää tehtävään 
osoitettu kriisinhallintaorganisaatio. Esi-
merkiksi Afganistanissa toimivien suo-

Maavoimat johtaa sotilaallista kriisinhallintaa

”Suomi haluaa kantaa 
vastuunsa maailman 
rauhasta” Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

Kenraaliluutnantti Ilkka As-
paran virkahuoneessa on 
kauniit vaaleat verhot, mut-
tei yhtään ikkunaa. Sama 
toistuu kaikissa muissakin 
hänen esikuntansa huoneis-
sa. Puolustusvoimiemme 
ylivoimaisesti suurinta puo-
lustushaaraa, maavoimia, 
johdetaan savolaisen kallion 
syvyyksistä – kiven sisältä. 
Sinne ei päivä paista. 

malaisjoukkojen operatiiviset tehtävät 
käskee ISAF:n esikunta, ei maavoimat 
tai Porin Prikaati, maavoimien komen-
taja, kenraaliluutnantti Ilkka Aspara pai-
nottaa.

Selkeämmät johtosuh-
teet, paremmat johtamis-
valmiudet 

Vastuunsiirto on ollut varsin haastava 
prosessi, jonka Porin Prikaati ja Puolus-
tusvoimien Kansainvälinen Keskus sekä 
maavoimien esikunnan runko ja pääesi-
kunta ovat hyvin koordinoidusti onnistu-
neet hoitamaan. Vastuiden ohella myös 
osaaminen on saatu siirrettyä uusiin ase-
miin. Asparan mukaan uudesta järjestel-
mästä saadut kokemukset ovat järjestään 
myönteisiä. 

- Johtosuhteiden selkiintymisen lisäk-
si myös johtamisvalmiudet ovat parem-
mat kuin aiemmin. Esimerkkinä voidaan 
mainita Säkylään perustettu operaa-
tiokeskus. Sen välityksellä on mahdol-
lista seurata ympärivuorokautisesti ope-
raatioalueiden tilannetta ja ylläpitää 
reaaliaikaista tilannekuvaa operaatiois-
ta, Aspara sanoo. 

Kriisinhallintaan osallis-
tuminen hyödyntää myös 
kotimaan puolustusta

Puolustusvoimien osallistuminen ra-
jojemme ulkopuolella tapahtuvaan toi-
mintaa ja siihen panostettavat kaksi 
prosenttia puolustusbudjetistamme he-
rättävät aika ajoin kysymyksiä osallistu-
misen tarpeellisuudesta. Eikö puolustus-
voimiemme tehtävänä olekaan kotimaan 
puolustaminen, tivataan.

- Kansainvälinen toiminta on yksi 
puolustusvoimien lakisääteisistä tehtä-
vistä ja luonnollinen osa puolustusvoi-
mien toimintaa. Suomi haluaa kantaa 
vastuunsa maailman rauhasta. Osallis-
tuminen eri operaatioihin päätetään aina 
kansallisista lähtökohdista ja päätöksen 
tekee kussakin tapauksessa aina valtio-
johto. Usein unohdetaan, että henkilös-
tömme toimiminen kriisialueilla vaati-
vissa tehtävissä, jopa sodanomaisissa 
olosuhteissa antaa henkilöstöllemme 
sellaista pääomaa ja valmiuksia, joita 
voidaan hyödyntää myös kotimaan puo-
lustuksen tehtävissä. Samoin käyttämäs-
tämme materiaalista ja huoltojärjeste-
lyistä saatavat kokemukset haastavissa 
olosuhteissa ovat erittäin tärkeitä kan-
sallisen puolustuksemme kannalta, maa-
voimien komentaja muistuttaa.

Pääosa suomalaisista rauhanturvaa-
jista rekrytoidaan reservistä. Varusmies-
palveluksen aikana hyvän sotilaskou-
lutuksen saanut reserviläinen, jolla on 
siviilissä hankittu ammattiosaaminen ja 
–kokemus, on osoittautunut pistämättö-
mäksi yhdistelmäksi maailmalla. Nykyi-
sin useilla kriisinhallintatehtäviin lähte-
villä on lisäksi jo varusmiespalveluksen 
aikana saatu rauhanturvaajan koulutus 
takanaan. Miten kriisinhallintaosaami-
semme kävisi, jos siirtyisimme palkka-
armeijaan?

- Tulisimme varmaan jonkun aikaa 
toimeen nykyisellä rauhanturvareser-
villä. Ajan kuluessa meilläkin olisi kui-
tenkin edessä monen ammattiarmeijan 



järjestelmä, missä joukko, suurikin, esi-
merkiksi pataljoona kerrallaan, olisi krii-
sinhallintaoperaatiossa, muiden olles-
sa levossa tai koulutuksessa. Tällaisessa 
järjestelmässä rotaatiokierto on kovin 
nopea ja sitä kautta joukolle hyvin ras-
kas, Aspara visioi.

Kriisinhallintatehtäviin 
osallistumisen tulisi pe-
rustua vapaaehtoisuuteen

Puolustusvoimien palkatun henki-
löstön laimea halukkuus kriisinhal-
lintatehtäviin asettaa omat haasteensa 
osallistumisellemme. Vastaavasti jouk-
ko-osastojen komentajat eivät haluaisi 
luopua niistä työtekijöistään, jotka mie-
livät lähteä maailmalle.

- Ymmärrän komentajien murheen 
varsin hyvin. Riittävä kouluttajahenki-
löstö on tehokkaan ja turvallisen palve-
luksen toteuttamisen edellytys. Olem-
me pyrkineet jyvittämään lähtijöiden 
määrän suhteessa joukon kokoon, mis-
sä toistaiseksi olemme onnistuneet. Näin 
”rasitus” jakaantuu tasaisesti kaikille. 
Toisaalta on osattava ymmärtää se, että 
kysymys on kuitenkin rajallisesta ajasta, 
jonka henkilö on poissa tehtävistään. Pa-
latessaan monia kokemuksia rikkaampa-
na operaatiosta on esimerkiksi esikunta-
, sotilaspoliisi- ja huollon tehtävissä tai 

vaikkapa joukkueenjohtajana toiminut 
sotilas entistä paremmin ja monipuoli-
semmin hyödynnettävissä joukko-osas-
tonsa eri tehtävissä, kenraaliluutnantti 
Aspara muistuttaa.

Hän sanoo, ettei pelkkä halukkuus voi 
eikä saa olla perusteena kriisinhallinta-
tehtäviin määräämiselle. Henkilökohtai-
sen motivaation ohella on oltava myös 
tehtävän vaatimaa osaamista. Aspara 
myöntää, että tässä on haasteita. Haluk-
kuus, kokemus ja osaaminen eivät aina 
kohtaa, jolloin tehtävää on vaikea täyt-
tää. Oman haasteensa muodostavat tietyt 
erityistehtävät, joihin soveltuvien avain-
osaajien määrä on rajallinen.

- Olisi hyvä, jos mahdollisimman 
moni kävisi kriisinhallintatehtävissä 
luonnollisena osana palvelusuraansa, 
Ilkka Aspara näkee ratkaisuna nykyisiin 
haasteisiin.

Ennustaminen, varsinkin tulevaisuu-
den, on tunnetusti vaikeaa. Niinpä ken-
raaliluutnantti Ilkka Aspara on varovai-

nen pohtiessaan mahdollisesti edessä 
olevia haasteita. 

- Tällä hetkellä koneistomme on vi-
ritetty nykyisille volyymeille, mikä 
tarkoittaa maksimissaan 750 – 1 000 
maailmalla palvelevaa suomalaista rau-
hanturvaajaa. Mikäli tuota määrää mer-
kittävästi lisätään ja toisaalta osallis-
tumishalukkuus entisestään vähenee, 
meidän on pohdittava keinoja, millä ti-
lanteesta selvitään. Näkisin kuitenkin, 
että vapaaehtoisuudesta luopumista tu-
lee harkita erittäin huolellisesti.

”Porilaisilla” toimiva 
systeemi

Maavoimien komentaja haluaa antaa 
Porin Prikaatille suuren tunnustuksen li-
sääntyneiden velvoitteiden haltuunotos-
ta ja hoitamisesta. 

- Porin Prikaatissa on onnistuttu hy-
vin uusien kriisinhallintaan liittyvien 
tehtävien vastaanotossa. Prikaatiin on 
luotu toimiva systeemi suuren, vaati-
van kokonaisuuden hallitsemiseksi. Sin-
ne on perustettu mm. aiemmin mainittu 
operaatiokeskus sekä kriisinhallintakes-
kus, joka on ottanut uusien operaatioi-
den henkilöstön koulutuksen sekä varsin 
mittavan rotaatiokoulutuksen hyvin hal-
lintaansa. Tiedän, että se on ollut suuren 
työn takana.  

”Kansainvälinen toimin-
ta on yksi puolustusvoi-
mien lakisääteisistä teh-
tävistä ja luonnollinen 
osa puolustusvoimien 
toimintaa.”

MAAVOIMIEN KOMENTAJAT. Kenraaliluut-
nantti Ilkka Aspara isännöi Puolan maavoi-
mien komentajan, kenraaliluutnantti Waldemar 
Skrzypczakin vierailun Suomessa lokakuun alus-
sa. Yhtenä tutustumiskohteena oli Porin Prikaati, 
missä vieraalle esiteltiin valmiusyhtymän pionee-
ri- ja viestikalustoa. �
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UNEF I, Siinai 1956-1957
• Komppania
UNOGIL, Libanon 1958
• Sotilastarkkailijoita
UNMOGIP, Intia ja Pakistan 1961- 
• Sotilastarkkailijoita
UNTSO, Lähi-Itä 1967-
• Sotilastarkkailijoita
UNIFICYP, Kypros 1964-2005 
• Pataljoona (kotiutettiin 1977)
UNEF II, Siinai 1973-1979 
• Pataljoona 
UNDOF, Golan 1979-1993
• Pataljoona 
UNIFIL, Libanon 1982-2001   
• Pataljoona 
UNGOMAP, Afganistan ja Pakistan 
1988-1990,
• Sotilastarkkailijoita 
OSGAP, Afganistan ja Pakistan 
1990-1992
• Sotilastarkkailijoita 
UNIIMOG, Irak ja Iran 1988-1991
• Sotilastarkkailijoita 
UNTAG, Namibia 1989-1990
• Pataljoona 
• Sotilastarkkailijoita 
UNIKOM, Irak ja Kuwait 1991–2003
• Sotilastarkkailijoita 

UNOSOM1, Somalia 1992-1993 
• Sotilastarkkailijoita 
UNPROFOR,  Kroatia 1992-1993 
• Rakentajapataljoona 
• Sotilastarkkailijoita 
UNPREDEP, Makedonia 1993-1999
• Aluksi komppania 
• Pataljoona vuodesta 1994 
• Sotilastarkkailijoita 
IFOR, Bosnia-Hertzegovina 1996
• Rakentajapataljoona 
SFOR, Bosnia-Hertzegovina
1996–2003, 
• Rakentajapataljoona,
  muutettiin vähitellen 
  jääkäripataljoonaksi 
• CIMIC-komppania
UNTAES, Kroatia 1996–1997
• Sotilastarkkailija
UNMOP, Kroatia 1996–2002
• Sotilastarkkailijoita 
EUFOR,  Makedonia 2003
• Sotilasosasto 
KFOR, Kosovo 1999– 
• Pataljoona 
• Lisäksi muun muassa
  esikuntaupseereita 
UNMIK, Kosovo 1999–2008
• Esikuntaupseereita 

Tähän mennessä rauhantur-
vatehtäviin lähtöjä on yli 49 000 
(sama henkilö on voinut osallis-
tua useampaan eri kertaan, joten 
luku ei kerro, moniko suomalai-
nen on palvellut maailmalla).

Naiset ovat osallistuneet rau-
hanturvaamispalvelukseen vuo-
desta 1991 alkaen. Vuosittain 
naisia on palveluksessa 30 – 40. 
Naisten osalta 500:n rauhan-
turvaamistehtävään lähdön raja 
rikkoutuu tänä vuonna.

Palvelustehtävissä on meneh-
tynyt 16 suomalaista rauhan-
turvaajaa. Heidän lisäkseen 31 
suomalaista on kuollut rauhan-
turvapalveluksen aikana.

Suomen rauhanturva- ja kriisinhallin-
tatoiminnan historia

UNMEE, Etiopia ja Eritrea 2000–2008, 
• Sotilastarkkailijoita
• Esikuntaupseereita 
• Esikunta- ja vartiokomppania
UNMEE, Afganistan 2002–
• Cimic-osasto
• Yhteysupseereita
• Esikuntaupseereita
• PRT:n osa
• sotilastarkkailuryhmiä
• OMTL-upseereita
UNMIL, Liberia 2003–
• Esikuntaupseereita
UNAMA, Afganistan 2003 
• Sotilasneuvonantaja
Althea. Bosnia-Hertsegovina 2004-
• Yhteysupseereita
• Esikuntasupseereita
UNMIS, Sudan 2005-
• Esikuntaupseeri
AMIS, Sudan 2005
• Sotilasneuvonantaja
UNIFIL II, Libanon 2006 – 2007
• Pioneerikomppania
• Esikuntaupseereita
EUFOR Tchad/RCA, Tshad 2008- 
• 60-henkinen osasto
MtG, Georgia 2008 – 
• Sotilastarkkailjoita
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Jääkäristä amiraaliin

Suomen Rauhanturvaajaliitto ry 
perustettiin 27.3.1968 YK-Vete-
raaniliitto – Sinibaretit nimise-

nä. Sittemmin nimi muutettiin Suomen 
Sinibarettiliitto ry:ksi. Nykyisen nimen-
sä liitto sai  vuona 2005. Vaatimattomas-
ta alusta on kehittynyt itsenäinen, vapaa-
ehtoinen maanpuolustusjärjestö, joka on 
myös veteraanijärjestö. Liiton täytettyä 
keväällä 40 vuotta sillä on 30 jäsenyh-
distystä ja niissä 6 500 henkilöjäsentä. 
Yksi yhdistyksistä on netti-yhdistys, jo-
hon on liittynyt erityisesti nuorempia ja 
palveluksessa olevia henkilöitä. Jäsenis-
tössä on miehiä ja naisia niin reservis-
tä kuin aktiivipalveluksestakin edustaen 
kaikkia sotilasarvoja amiraalista jääkä-
riin. Toiminnassa sotilasarvoja ei kui-
tenkaan käytetä.  Mukana on vielä muu-
tama sotiemme veteraanikin. Jäseneksi 
voi liittyä jokainen, joka on palvellut tai 
palvelee parhaimmillaan sotilastarkkai-
lijana tai suomalaisessa sotilaallisessa 
kriisinhallintajoukossa. Liitto on Maan-
puolustuskoulutuksen ja Maailman Ve-
teraanijärjestön jäsen.

Liiton jäsenlehti on nimeltään Siniba-
retti, joka muuttuu 1.1.2009 Rauhantur-
vaaja – lehdeksi. Lehden numeroita jae-
taan mm. Porin Prikaatille ja  kaikkiin 
käynnissä oleviin operaatioihin. 

Liiton tärkeimmäksi tehtäväksi on 
muodostunut veteraanituki, joka käsittää 
liiton oman jäsenistön ja heidän läheis-
tensä tuen lisäksi myös sotiemme vete-
raanien tukemisen. Omien jäsenten tuki 
alkaa siitä hetkestä, kun he lähtevät ope-
raatioon. Tämän vuoksi pidämme tär-
keänä sitä, että rauhanturvaajat liittyisi-
vät liiton jäseniksi jo palvelusaikanaan, 
vaikka työnantaja vastaakin tietysti hen-
kilöiden kaikista tarpeista.  Liiton jä-
senyhdistysten tarjoama apu kotimaas-
sa kohdistuu heidän perheenjäsenilleen. 
Tuki jatkuu myös kotiuttamisen jälkeen.

Kriisinhallintatehtävien muuttues-
sa vaativammiksi yksittäisen rauhantur-
vaajan arki on kovettunut aiheuttaen eri 
asteisia ongelmia. Kansainvälisten tut-
kimusten mukaan erityisesti palveluk-
sen jälkeen esiintyy yhä suuremmassa 

määrin psykososiaalisen tuen tarvitsi-
joita. Samaa olemme me täällä Suomes-
sa havainneet. Liitolla on jo vuosia ollut 
yhteistoimintaa puolustusvoimien kans-
sa. Tätä toimintaa on viime aikoina ke-
hitetty. Tänä vuonna allekirjoitetaan so-
pimus, joka määrittelee liiton osuuden 
rauhanturvaajien ja heidän perheitten-
sä tukemisessa sekä palvelusaikana että 
erityisesti palveluksen jälkeen. Tämä 
tarkoittaa mm. sitä, että liiton koulutta-
mat tukihenkilöt osallistuvat jo rotaatio-
koulutukseen jakaen tietoutta. Olemme 
mukana myös kotiuttamisen yhteydes-
sä järjestettävissä palautetilaisuuksissa 
ja ryhmäkeskusteluissa sekä tarjoam-
me vertaistukea jo kotiutuneille rauhan-
turvaajille.  Toimintaa varten avattiin 
1.3.2008 päivystävä puhelin, joka toimii 
vapaaehtoisin voimin 24 tuntia vuoro-
kaudessa. Sama puhelin palvelee myös 
sotiemme veteraaneja.

Kirjoittaja, kenraalimajuri evp. Heikki Holma toimii 
Suomen Rauhanturvaajaliiton puheenjohtajana

Liiton lähiajan 
tavoitteet liittyvät 
veteraanituen ke-
hittämisen ohella 
jäsenmäärän voi-
makkaaseen li-
säämiseen. Onhan 
Suomessa lähes 
39 000 rauhantur-
vaajaa.

   
   
 



Ryhmämme (Military Observati-
on Team, MOT) on kokoontu-
nut käskynantoon. Varajohtaja, 

molemmat kuljettajina toimivat yhteys-
henkilöt, lääkintämies sekä viestiupseeri 
ovat kaikki paikalla. Olen käynyt aamu-
briefissä ja tilannekeskuksessa päivittä-
mässä omat tietoni, jotka kertaan ryh-
mälleni: etelässä ja idässä taistellaan, 
pohjoisessa on ollut jokseenkin rauhal-
lista. Voimassa olevat uhkavaroituk-
set liittyvät itsemurha-autopommeihin. 
Suunnitelmani on vierailla Balkhissa, 
vastuualueemme ainoassa kaupungissa. 
Tapaamme poliisipäällikön, jonka jäl-
keen suoritamme paikallispoliisi ANP:
n (Afghanistan National Police) kanssa 
yhteispartion. Kaupungin ympäristöä rii-
vaavat moottoripyörillä liikkuvat ryöstä-
jät, joiden toimia yritämme vaikeuttaa. 

Normipäivä 
Afganistanissa
Teksti: Kapteeni Terjo Mielonen  Kuva: MOT X:n kuva-arkisto

Muutama kuukausi sitten pari näistä ri-
kollisista ajoi yhteen asettamistamme 
kulunvalvontapaikoista. Molemmat her-
rat ovat kuulemma jo vapautuneet vanki-
lasta, vaikka syntilistalta löytyi murhia, 
ryöstöjä ja raiskauksia. Raha ilmeisesti 
teki tehtävänsä. Käskynannon päätteeksi 
kertaan ryhmälleni viikkokoodin ja muut 
tunnukset. Poimimme vielä afgaanitul-
kin kyytiimme ja lähdemme liikkeelle.

Mazar-e-Sharifin aamuruuhkassa kul-
kee yksijalkainen mies kainalosauvoi-
hinsa nojaten, ja vastaan matelee ka-
oottisessa järjestyksessä Moscwitseja, 
valko-keltaisia Toyotoja sekä kolmipyö-
räisiä Zarangeja. Yhden Zarangin lavalle 
on köytetty lehmä. Pohjois-Afganistania 
halkovalla viitostiellä vastaan tulee täy-
teen ahdettuja Kamazeja ja aasikärryjä. 
Poliisi pitää tiellä kulunvalvontapaikkaa, 

josta pääsemme suoraan ohi. Balkhin 
asukkaat ovat erittäin ylpeitä kaupun-
gistaan, ja muistavat mainita, että se on 
maailman säilyneistä kaupungeista kol-
manneksi vanhin. Markkinoista johtuen 
paikka on täynnä ihmisiä. Poliisiasemal-
la neuvottelemme yhteispartioinnista 
alueella, jossa on parin viime päivän ai-
kana ollut havaittavissa rikollistoimin-
taa. Ramadanin vaikutukset näkyvät po-
liisipäällikössä, sillä sen aikana hyvä 
muslimi ei syö eikä juo auringonnousun 
ja -laskun välisenä aikana, vaikka läm-
pötila on 30:n paremmalla puolella. Ly-
hyen käskynannon aikana ANP tankkaa 
Rangerinsa ryhmämme jerrukannuista, 
sillä he saavat partiointia varten 7 litraa 
dieseliä vuorokautta kohden. Mukaan 
lähtee tällä kertaa 8 miestä, AK-47 jo-
kaisen henkilökohtaisena aseena. 

YHTEISPARTIO. Kapteeni Terjo Mie-
lonen johtaa sotilastarkkailuryhmää 
Pohjois-Afganistanissa.
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Ajaessamme pölyisellä aavikkotielle 
oikealle puolelle ilmestyy näkyviin tyy-
pillinen ”jallakylä” kellanruskeine muu-
reineen ja kupukattoisine rakennuksi-
neen. ANP ohittaa sen sujuvasti, vaikka 
nimenomaan sovimme, että partioimme 
myös kylissä. Sama toistuu seuraavan 
kylän kohdalla. Lyömme jarrut pohjaan 
ja ANP pysähtyy vastentahtoisesti. Vara-
päällikkö tulee luokseni kysyvän näköi-
senä. Totean hänelle, ettei partioinnista 
ole hyötyä, ellemme ota kontaktia pai-
kallisiin. Mies vakuuttaa ymmärtävänsä, 
mitä tarkoitan. Jututamme paria kylä-
läistä, jotka tuntuvat tietävän, miten rä-
jähtämättömien ammusten kanssa tulee 
toimia. Moottoripyörämiehiä ei ole nä-
kynyt, ja isompia huolia ei nyt muuten-
kaan tunnu olevan. 

Seuraava kylä ohitetaan taas sujuvas-
ti, joten viestini näyttää menneen kuu-
roille korville. Olemme olleet partiossa 
nyt kolmatta tuntia, ja ANP:n keskitty-
minen alkaa herpaantua: Rangerin laval-
la tapellaan. Toteamme, ettei paikallinen 
ANP juuri eroa levottomasta suomalai-
sesta alokaslaumasta. Paitsi, että sen 
kanssa partiointi olisi huomattavasti hel-
pompaa. Varapäällikkö sentään muis-
taa pysähtyä seuraavassa kylässä. Kuu-
lemme paikalliselta mieheltä, että kylän 
itäpuolella on käynnissä miinanraivaus 
brittiläis-yhdysvaltalaisen HALO Trust 
-organisaation toimesta. Mies vakuut-
taa, että muualla miinoja ei pitäisi olla. 
Moottoripyörämiehiä ei ole täälläkään 
näkynyt. Lähdemme paluumatkalle, sillä 
ANP alkaa olla kesto- ja keskittymisky-
kynsä äärirajoilla. Matkalla pari mootto-
ripyöräilijää tulee vastaan, ja heidät py-
säytetään ja tarkastetaan. Me seuraamme 
tilannetta valmiina tukemaan, jos tarvet-
ta ilmenee. Aseita ei kuitenkaan löydy ja 
matka jatkuu. 

Balkhissa vierailemme vielä kaupun-
gin tyttökoulussa, jonka 3 200 oppilasta 
opiskelevat kahdessa vuorossa. Luokka-
huoneita on 14 ja lisäksi pihalla näemme 
muutaman risaisen kouluteltan. Pääosa 
tytöistä joutuu opiskelemaan taivasalla. 
Lupaan viedä viestin koulun tilanteesta 
eteenpäin, vaikka tiedän, että resursse-
ja tilanteen korjaamiseen ei meillä juu-
ri ole.

Poliisiasemalla kiitämme ANP:tä yh-
teistoiminnasta. Korostaessani varapääl-
likölle, kuinka tärkeätä yhteydenpito ky-
läläisiin on, hän nyökyttelee päätään: 
”bale, bale – kyllä, kyllä”. 

Pienen tauon jälkeen suuntaamme ta-
kaisin viitostielle. ”Minkäslainen päivä 
meillä on huomenna?”, kysyy viestiup-
seeri. ”Normipäivä”, vastaan. 

Eräänä tyypillisenä päivänä mi-
nulle oli merkattu johdettavak-
si yhteisjalkapartio paikallisen 

poliisin kanssa viereisen kaupungin to-
ripäivillä. Käväisin ensin kertomas-
sa tulkille tulevasta lähdöstä ja jatkoin 
tilannekeskukseen tekemään partio-
ta edeltävät paperityöt sekä ottamaan 
kuitilleni kameran ja tetra-puhelimen. 
Muut partion jäsenet olivat sillä välin 
jo oma-aloitteisesti hakeneet maastu-
rin ja odottivat lähtöä. Kävin hakemas-
sa aseeni, luotiliivini ja muut suojava-
rusteet, jotka partiossa on pidettävä 
mukana oman turvallisuuden vuoksi.  
Poimimme tulkin leirimme Camp Chris-
tinan portilta mukaan ja lähdimme koh-
ti poliisiasemaa. Auto jätettiin sinne ja 
mukaamme lähti kaksi poliisia. Käve-
limme kohti toria ja kysyin poliiseilta, 
aiheuttaako viikoittainen toripäivä jär-
jestyshäiriöitä. Ei kuulemma aiheuta, 
päivä muiden joukossa. Torilla myytiin 
kaikkea vihanneksista ”merkkivaattei-
siin”. Paikallinen poliisi kärsii resurs-
sien puutteesta, joten viiden euron La-
costen paidat ja parin kympin Nokiat 
jätettiin huomioimatta, eikä immateri-
aalisten omistusoikeuksien puolusta-
minen kuuluu meidänkään tehtäviin. 
Sen sijaan juttelin tulkin välityksellä 
vihanneskauppiaiden kanssa ja ky-
selin heiltä, miten liiketoimet su-
juivat. He kertoivat, että ruuan 
hinta oli nousussa ja muutkin 
elinkustannukset kallistuivat. 
Samaan aikaan palkat py-
syivät ennallaan ja puolet 
maan asukkaista on työttö-
minä. Nämä eivät ehkä ensi 
kuulemalta kuulosta on-
gelmilta, jotka kuuluisivat 
rauhanturvaajille. Huono 
taloudellinen kehitys kui-
tenkin johtaa rikollisuuteen ja 
levottomuuteen ja meidän täy-
tyy pysyä tietoisina maan kehi-
tyksestä. 
Jatkaessamme keskustelua kaup-
piaan kanssa takana ajaneen 
vanhan Opelin pakoputkesta 
lähti kova, laukauksenomainen 
ääni. Partiomme tarttui vaisto-
maisesti aseeseen ja kääntyi kat-

Toripartiossa 
Kosovossa  

somaan äänen suuntaan. 
Vihanneskauppias nauroi meille hetken ja 
jatkoi sen jälkeen tarinaansa siitä, kuinka 
vaikeaa hänen on omilla tuloillaan ruok-
kia perhe. Ei jäänyt epäselväksi, että hä-
nen päällimmäisin huolensa on toimeen-
tulo eikä turvallisuuden tunteen puute.  
Toripartion päätyttyä ajoimme takaisin 
leiriin. Partion kolme muuta jäsentä vei-
vät varusteensa asuinkontteihinsa ja ryh-
tyivät pesemään autoa. Tiet ovat huo-
nossa kunnossa, joten mudan peseminen 
autoista on päivittäinen rutiini käytön 
jälkeen. Itse lähdin heti kirjoittamaan ra-
porttia päivän partion tapahtumista. Sen 
jälkeen söin, kävin salilla, lepäilin ja selai-
lin tuoreimmat uutiset Suomesta. Illem-
malla oli taas aika lähteä uuteen partioon.  
 
 
 
YHTEISPARTIO. Alikersantti Anton 
Nikolenko johti yhteisjalkapartion 
Kosovon paikallispoliisin kanssa. 
 

Teksti: Alikersantti Anton Nikolenko
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United Nations Military Obser-
vation Mission in India and Pa-
kistan (UNMOGIP) on YK:n  

toiseksi vanhin käynnissä oleva sotilas-
tarkkailijaoperaatio, joka perustettiin 
1949. Intian ja Pakistanin hallinnoiman 
Kashmirin toisistaan erottavalla tulitau-
kolinjalla, Line of Controllilla, 45 so-
tilastarkkailijaa kahdeksasta eri maas-
ta seuraa tilannetta. Alueella palvelee 
viisi suomalaista tarkkailijaa.Tyypilli-
nen päivä Kashmirissa alkaa radiolii-
kenteellä esikunnan ja 10 kenttäaseman 
välillä. Asemat ilmoittavat tilannekes-
kukseen päivän ohjelman ja siinä olevat 
mahdolliset muutokset, jonka perusteel-
la tilannepäivystäjä seuraa ajoneuvo-
jen kulkua. Ajoneuvopartioinnit, vierai-
lut Pakistanin armeijan yksiköihin, Line 
of Controllin läheisyydessä olevat tark-
kailu-/tähystyspisteet sekä tarvittaessa 
tutkimukset mahdollisista tulitaukorik-
komuksista vuorottelevat asemien päi-
väohjelmissa. Tarkkailijat liikkuvat pal-

Sotilastarkkailijan 
päivä Kashmirissa

jon syheröisiä ja vuoristoisia pikkuteitä 
pitkin. Liikenne aiheuttaakin suurim-
man uhkan turvallisuudelle. Paikalli-
nen ”ajokulttuuri” yhdistettynä hyvinkin 
huonokuntoisiin autoihin ja muihin kul-
kupeleihin on rinnastettavissa välillä ve-
näläiseen rulettiin: niin pientä väliä au-
tojonossa tai jyrkkää mutkaa ylämäessä 
ei olekaan, etteikö ohitus olisi mahdol-
linen. Tai ainakin sitä pitää yrittää, sillä 
eihän sitä muuten voi tietää...

Yksikkövierailun aikana eri kansalli-
suuksista koostuva 2-3  -henkinen tark-
kailijaryhmä keskustelee pataljoonan 
komentajan kanssa alueen viimeaikaisis-
ta tapahtumista ja yksikköön (kokoonpa-
no ja muutokset) liittyvistä asioista. Ai-
kaa kuluu tavallisesti runsaasti yleisten 
asioiden käsittelyyn maidolla höystetyn 
teenjuonnin lomassa. Tämä oleellinen 
lämmittelyvaihe, ”small talk”, pohjustaa 
virallisempaa osuutta. Usein puhe kään-
tyy Suomen talvisotaan, mottitaktiik-
kaan sekä kylmiin ja lumisiin talviolo-

suhteisiin. Kenttäasemalle palatessaan 
ympäristöään havainnoiva tarkkailija 
saattaa huomata muutoksia ”normaaliti-
lanteeseen”; muun muassa tiestön kunto, 
paikallisväestön asenteet ja mielenilma-
ukset sekä sotilasosastojen liikkeet ovat 
asioita, joita seurataan tarkasti.

Iltaisin tarkkailijat naputtelevat erilai-
sia raportteja ja paljon aikaa kuluu myös 
asemien moniin hallinnollisiin tehtäviin. 
Urheilu eri muodoissaan tuo hyvää vas-
tapainoa arkirutiineille. Lenkkeilyyn 
on yleensä mahdollisuus, minkä lisäk-
si kenttäasemilla on painoja sekä kunto-
pyörä. Joidenkin asemien läheisyydestä 
löytyy jopa squash-kenttä – pelaaminen 
lähes 2 kilometrin korkeudessa kysyykin 
kuntoa. Erimaalaiset tarkkailijat kokkai-
levat monesti mielellään omia perinne-
ruokiaan, joten välillä pääsee myös ma-
kumatkalle Chileen tai vaikka Koreaan.

Työskentely Kashmirin alueella mo-
nikulttuurisessa ympäristössä on haas-
teellinen ja antoisa kokemus. Tilanteet 
saattavat muuttua nopeasti, tämän ovat 
myös alueen viimeaikaiset tapahtumat 
konkreettisesti osoittaneet. Hyvien pal-
velustovereiden kanssa solmitut ystä-
vyssuhteet kestävät pitkään. Suomalais-
ten upseerien asennetta ja ammattitaitoa 
operaatioissa arvostetaan korkealle.

SOTILASTARKKAILIJA TYÖSSÄÄN. 
Kapteeni Timo Majasaari valvoo Kont-
rollilinjaa Kashmirin alueella. 

Teksti ja kuva: Kapteeni Timo Majasaari
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Tapahtuman tiimoilta diakonia-
työntekijä Hilkka Koivisto esit-
teli Säkylän seurakunnan toimin-

taa. Päivän ohjelmassa käsiteltiin sekä 
sotilaille että siviileille tuttuja nykypäi-
vän ongelma-alueita reppurien arjesta 
kansainvälisten tehtävien mukanaan tuo-
miin haasteisiin.

- Yksi työelämän kipupisteistä on 
vauhti. Perheen ja työn yhteensovittami-
nen on entistä vaikeampaa, sotilaspastori 
Hannu Tomperi pohti. 

Nykyään yhä useammat 
sotilashenkilöt ja siviilit 
joutuvat työssään kohtaa-
maan kansainvälisten teh-
tävien asettamat haasteet. 
Rauhanturvaajille tuttua problematiikkaa 
käsiteltiin tällä kertaa niin lähtijän kuin 
myös kotiin jäävän puolisonkin näkö-
kulmasta. Tapahtuman mielenkiintoisin 
osuus oli kenttärovasti Jukka Lehdon 
vetämä paneelikeskustelu, jossa aviopa-
ri Virpi ja Kari Toivonen ruotivat omia 
ja tuolloin vielä kolmilapsisen perheen-
sä kokemuksia Karin Kosovon missioon 
liittyen. Porin Prikaatin esikunnan hen-
kilöstösektorin johtaja, majuri Kari Toi-
vonen palveli KFOR-joukoissa kahdek-
san kuukautta 2001-2002.

Ristiriitaisia tunteita

Monessa perheessä lähtö kansainvä-
lisiin tehtäviin aiheuttaa odottamattomia 

tunnemyrskyjä. Toisaalta kotona koe-
taan huolta lähimmäisen lähtemisestä ja 
hänen turvallisuudestaan operaatioalu-
eella, mutta toisaalta esiin saattaa nous-
ta myös kotiin jäävän puolison henki-
lökohtainen pettymys ja jopa hylätyksi 
tulemisen tunne.

- Kun puhuimme vähän aikaa sitten 
mahdollisesta uudesta missiosta, niin 
minulle tuli tunne ”apua, mut jätetään 
taas”. Tuntuu, että en ole tarpeeksi kiin-

nostava, Virpi Toivonen 
luotasi.

Varsinkin perheellisellä 
kotimaahan jäävän osak-
si jää arjen pyörittäminen. 
Kun mukaan tulee vielä 

huoli kumppanista ja ristiriitaiset tun-
teet, voi jokapäiväinenkin elämä tuntua 
raskaalta. Omien kokemustensa perus-
teella Toivoset pitivät nyt kaavailtua ver-
taistukea erinomaisena ideana.

- Se olisi ollut hirveän tärkeää. Silloin 
sitä ei ymmärtänyt eikä jaksanut hakea 
tukea, Virpi kertoo.

Ero voi myös syventää 
suhdetta

Mission myötä tuleva pitkä ero saat-
taa olla parisuhteen kannalta myös he-
delmällinen. Etäisyys puolisoon pa-
kottaa monet aktiivisesti pohtimaan 
elämänarvojaan ja -tilannettaan. Yhtey-
denpito esimerkiksi sähköpostilla vaatii 

keskittymistä ja viesteissä on usein hel-
pompi käsitellä arempiakin aiheita kuin 
kasvokkain. Varsinkin Toivosten koh-
dalla etäisyys johti puolisoiden lähenty-
miseen. Samalla he saivat kimmokkeen 
lähteä aktiivisesti hoitamaan parisuhdet-
taan. 

- Missio ja sen myötä tullut maantie-
teellinen etäisyys oli käännekohta, Kari 
myöntää.

Toivoset ovat tuttavapariskunnan ko-
kemusten rohkaisemana käyneet avio-
liittoleirillä, joka on antanut uusia väli-
neitä parisuhteen vaalimiseen.

Koukuttava missio

Karin mukaan parisuhteen lisäksi 
myös suhde lapsiin näyttäytyi mission 
jälkeen uudessa valossa.

- Oli mukava palata kotiin. Varsin-
kin kun huomasin, että olin äärimmäisen 
odotettu. Suhde lapsiin syveni ja se vai-
kutti myös omiin asenteisiini, Kari sum-
masi.

Vaikka pariskunta tiedostikin kan-
sainvälisten tehtävien aiheuttamat risti-
riidat ja paineet, Kari kuitenkin myönsi, 
että kipinä uuteen missioon lähdöstä ky-
tee yhä. 

- Kyseessä on miesten luoma maail-
ma, jossa kaikki on helppoa ja kaikki toi-
mii, Toivonen kiteytti monen koukkuun 
jääneen rauhanturvaajan tuntemukset. 

Tunnemyrskyjen 
ristitulessa
Kansainvälisten tehtävi-
en vaikutus perhe-elä-
mään ja parisuhteeseen 
nousi etualalle Porin Pri-
kaatin kirkollisen työn 
yhdessä Säkylän seura-
kunnan kanssa järjes-
tämässä ”Puolustusvoi-
mien kirkollinen työ 90 
vuotta” – juhlatapahtu-
massa.

Teksti ja kuva: Juha Miettinen

KAKSI NÄKÖKULMAA.  Kenttärovasti Jukka Lehdon (vas.) vetämässä paneeli-
keskustelussa Virpi ja Kari Toivonen käsittelivät kriisinhallintatehtäviin liittyviä 
tuntemuksia niin lähtijän kuin kotiin jäävän puolison näkökulmasta.

”Apua, mut 
jätetään taas.”
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Pitkään Porin Prikaatissa 
palvellut Seppo Saikkonen 
kuuluu rauhanturvaajana 
suomalaisten ammattiup-
seerien tienaukojiin. Saik-
konen ehti olla maailmalla 
peräti neljällä vuosikymme-
nellä, kolmessa maassa ja 
kolmessa täysin erilaisessa 
tehtävässä.

Seppo Saikkonen ottaa vieraan 
vastaan tilavassa kaupunkikodis-
saan Porin keskustassa. Vertaus 

sallittakoon, mutta vuonna 1992 eläk-
keelle Porin Prikaatista siirtynyt eversti 
evp. vaikuttaa ainakin ulkoisesti parem-
pikuntoiselta kuin moni nykypäivän va-
rusmies.

Eikä silti, että Saikkosen mielenjuok-
sussakaan olisi mitään vikaa, päinvas-
toin. Miehellä on ikävuosia mittarissa jo 
kunnioitettavat 68, mutta takavuosien te-
kemiset nousevat yhä helposti esiin kuin 
siltä kuuluisalta apteekin hyllyltä. Kes-
kustelumme ydinaiheet ovat Saikkosen 
sotilasura, erityisesti aika Porin Prikaa-
tissa ja luonnollisesti myös hänen ko-
kemuksensa rauhanturvaajana. Seppo 
Saikkonen on yksi niistä harvoista suo-
malaista, jotka voivat sanoa olleensa ”al-
haalla” peräti neljällä vuosikymmenellä.

- Minun lähtiessäni ensimmäisen ker-
ran maailmalle 1960-luvun lopulla ei 
puolustusvoimissa suhtauduttu kansain-
välisiin tehtäviin vielä kovinkaan po-
sitiivisesti. Esimiehet vihjailivat aika 
suoraan, ettei ulkomaankomennus ole 
välttämättä eduksi uralle. Omakin läh-
töni siirtyi käytännössä vuodella eteen-
päin, kun sotilasläänin komentaja Lin-
deman sanoi suoraan, että oman SA 
-joukkoni sotaharjoitus menee muiden 
asioiden edelle.

Seppo Saikkosen innosti kansain-
välisiin tehtäviin upseerikollega Simo 
Mäkipää, joka oli toiminut sotilastark-
kailijana Kashmirissa, ja Niinisalon 
tarkkailijakurssin kautta lähti maailmal-
le silloinen yliluutnantti Saikkonenkin.
Tuolloin elettiin vuotta 1969.

- Pääsin syyskuussa 1969 tarkkailija-
kurssille ja lähtö Suezille tuli jo marras-
kuussa. Onneksi olin ehtinyt siihen men-
nessä kohennella englannintaitoanikin.

- Suezin kokemus oli kaiken kaikki-
aan upea, vaikka välillä tuli niskaan kra-
naattejakin. Asuimme vaimon kanssa 
Kairossa ja viihdyimme erinomaisesti.  

Yhteistyö suomalaisten kesken oli kiin-
teää, ja mukana oli usein myös kenraali 
Ensio Siilasvuo, hieno myhäilevä mies. 
Suezilla tarkkailijat liikkuivat kahden 
miehen ryhmissä ja suomalainen sai aina 
ja poikkeuksetta parikseen ulkomaalai-
sen sotilaan. Kokonaisuuden täydensi 
egyptiläinen yhteysupseeri.

Seppo Saikkonen oli kansainvälisen työn edelläkävijöitä Porin Prikaatissa:

Neljän vuosikymmenen 
rauhanturvaaja Teksti: Asko Tanhuanpää 

Kuvat: Asko Tanhuanpää ja
Seppo Saikkosen arkisto

RAUHANTURVAVETERAANI. Seppo 
Saikkosen muistot maailmalla vietetyis-
tä rauhanturvaajavuosista ovat hyvässä 
järjestyksessä tallella. Arkistoista löytyy 
myös satoja valokuvia. 

”Suezin kokemus 
oli kaiken kaikkiaan 
upea, vaikka välillä 
tuli niskaan kranaat-
tejakin.”
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- Egyptiläiset ei ehtineet koskaan 
ajoissa mihinkään, Saikkonen muistaa.

- Kielitaidon puolesta pärjäsin ongel-
mitta, vaikka etenkään eteläamerikkalai-
set eivät puhuneet englantia ollenkaan. 
Onneksi he olivat kuitenkin tosi päteviä 
ilmaisemaan itseään käsillä, hän naurah-
taa.

Kyprokselle ja Namibiaan

Paluu Porin Prikaatiin, Sotakorkea-
kouluun, edelleen Satakunnan Sotilas-
piirin esikunnan päälliköksi Poriin ja 
vuonna 1984 takaisin Huovinrinteelle. 
Mutta siinä välissä Seppo Saikkonen oli 
ehtinyt heittää toisen keikkansa, vuosi-
na 1977-78 Kyproksella, ensin patal-
joonaupseerina ja loppuvaiheessa kan-
sainvälisen esikunnan duty-upseerina. 
- Kypros oli suomalaisittain non family 
-mission eli perhettä ei voinut ottaa mu-
kaan, mutta kansainväliseen esikuntaan 
siirtymisen jälkeen äitini ja tyttäreni tu-
livat saarelle. Tyttäreni Tarja kävi siellä 
myös brittiläistä koulua.

Seppo Saikkosen viimeiseksi kan-
sainväliseksi kohteeksi jäi Namibia, 
jonne hän saapui ensimmäisenä suoma-
laisena upseerina helmikuussa vuonna 
1989. Tehtävä oli kansainvälisen sotilas- 
esikunnan operaatiopäällikkö ja palvelu-
sarvo eversti.

- Meillä oli totuuden nimissä aika vä-
hän tietoa, kun laskeuduimme Afrikan 
maaperälle. Lähtökin tuli todella äkkiä, 
kun turvallisuusneuvosto pystyi lopulta 

tekemään asiasta päätöksen.
- Täytin Namibiassa ollessani 50 

vuotta ja niistä juhlista muodostuikin 
ikimuistoiset. Kaksi tuttua upseeria Po-
rin Prikaatista matkusti nimittäin yhteen 
suuntaan vapaaehtoisesti 700 kilometriä 
vain päästäkseen onnittelemaan minua 
Windhoekissa.

Ne tutut upseerit olivat Reijo Savioja 
ja Antti Kannisto, jotka palvelivat UN-
TAG:in suomalaispataljoonassa Run-
dussa.

- Jouduin tietysti tarjoamaan herroille 
illallisen paikallisessa ravintolassa, mut-
ta siinä tapauksessa ilo oli minun puolel-
lani, Saikkonen tunnustaa.

Porin Prikaati on 
eturivissä

Seppo Saikkonen oli lähtenyt Nami-
biaan Porin Prikaatin esikuntapäällikön 
tehtävistä, mutta reilun vuoden aikana 
oli työpaikka mennyt alta. Oman luon-
nehdintansa mukaan paljon hyvää maa-
ilmalta mukaansa saanut Saikkonen pa-
lasi jääkäripataljoonan komentajaksi, 
mutta ennen eläköitymistä hänelle tar-
joutui vielä uudelleen mahdollisuus as-
tua esikuntapäällikön pallille.

- Ei ole tarvittu aikaa muistoja kul-
taamaan, kun nimitän Porin Prikaatin 
edelleenkin todelliseksi eturivin joukko-
osastoksi. Yksi syy tähän oli ja on edel-
leenkin pirun hyvä henkilökunta.

- Haluan erityisesti nostaa esiin muu-
taman miehen, jotka ovat vaikuttaneet 

omaan uraani positiivisella tavalla to-
dellista ammattitaitoa osoittaen. He ovat 
Raimo Sola, Matti Leppimäki, Jussi 
Nokkala ja Alpo Helle.

Eläkkeelle siirtymisensä jälkeen Sep-
po Saikkonen toimi vielä muutaman 
vuoden sotilasalueen päällikkönä, mut-
ta vuonna 2000 hän oli vihdoin valmis 
sanomaan sotakorkeakoulun kurssikave-
rilleen, silloiselle sotilasläänin komenta-
jalle Finn-Göran Wennströmille, että 
nyt saa riittää.

- Porin Prikaatissa olen pyrkinyt läh-
töni jälkeenkin vierailemaan säännöl-
lisesti, käytännössä erilaisten juhlien 
yhteydessä. Sinne on aina yhtä hieno pa-
lata, Saikkonen sanoo.

Eläkepäiviään Seppo Saikkonen viet-
tää siis Porissa. Lapset ovat jo lentäneet 
pois kotoa, mutta kotona riittää silti te-
kemistä.

- Vaimoni on edelleen töissä ja minä 
vastaan kotona niin siivoamisesta kuin 
ruoanlaitostakin. Ja sopivassa välissä py-
rin käymään salilla kuntoa kohottamassa 
tai kavereiden kanssa paikallisessa kah-
vilassa maailmaa parantamassa.

Eikä kieltenopiskelukaan ole jäänyt, 
Saikkonen nimittäin opiskelee samaan 
aikaan sekä saksaa että italiaa paikalli-
sessa työväenopistossa.

KOPTERIKYYTIÄ KYPROKSELLA.
Seppo Saikkosen kanssa ystävystynyt 
kanadalainen pilotti osoittautui into-
himoiseksi Jean Sibeliuksen musiikin 
ystäväksi.
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Tuhannet kiinnostuneet katsojat 
suuntasivat Laitilaan, kun Porin 
Prikaatin 2/2008 -saapumiserän 

sotilasvalatilaisuus pidettiin Keskusur-
heilukentällä 29. elokuuta. Pilvipoutai-
sessa syyssäässä pidetty valatilaisuus 
sekä sitä seurannut ohimarssi keräsivät 
paikalle yli 4 000 katsojaa. Paikallisvä-
riä ei unohdettu päivän ohjelmastakaan, 
vaan laitilalaissyntyisiä ”Porilaisia” löy-
tyi niin alokkaiden rivistä, seppeleenlas-
kutilaisuudesta kuin prikaatin lippuvar-
tiostakin. Myös valan kaavan esilukija, 
vääpeli Eero Kaira edusti paikallisia so-
taveteraaneja.

Vapauden merkitys

Kenttähartauden pitänyt lääninrovas-
ti Kari Aalto painotti erityisesti veteraa-
nien aikanaan kovalla hinnalla puolusta-
man vapauden merkitystä.

- Alokkaat! Nyt on teidän vuoron-
ne ottaa vastuu isänmaamme vapauden 
säilyttämisestä tuleville polville. Sen te 
teette palvelemalla omana varusmiesai-
kananne hyvin ja olemalla sen jälkeen 
valmiina astumaan riviin, kun maa tar-
vitsee puolustajaa.

Valan esilukija, vääpeli Eero Kaira 
hoiti tehtävänsä sotilaallisella ryhdillä. 
Sanojen vaikuttavuutta lisäsivät veteraa-

Keski-ikäisenä, keski-tuloisena ja 
keskipainoisena taidan kelvata kes-

kivertosuomalaiseksi. Luulin olevani 
keskimääräisesti selvillä myös maam-
me asioista. Kun Porin Prikaatista tuli 
kutsu saapua poikamme sotilasvalaa to-
distamaan, ymmärsin kuitenkin olevani 
aivan aloittelija − ainakin armeijamme 
asioissa.

Laitilan kaupunki hymyili meille va-
laturisteille aamusta alkaen ja meidän 
oli helppo hymyillä takaisin. Yhdistihän 
meitä sama kiinnostus. Jo ennen juhlalli-
suuksia tunnelma oli korea kuin koulun 
kuusijuhlassa. Muhkeat katsojalaumat 
kiersivät urheilukeskuksen penkereitä 
kuin kranssi. Hiljaa paikallamme seisten 
hyväksyimme rakkaiden varusmiestem-

nin omat kokemukset niin talvi-, jatko- 
kuin Lapin sodassakin.

Vala velvoittaa

Paraatikatselmuksen ja kenttähartau-
den jälkeen Porin Prikaatin komentaja, 
eversti Eero Pyötsiä piti nimittämispu-
heen, jossa sekä varusmiehet että koulut-
tajat saivat myös palautetta peruskoulu-
tuskauden koitoksista.

- Olen tyytyväinen tähänastisiin suo-
rituksiinne. Muistutan teitä kuitenkin 
siitä, että edessä häämöttää jo joko suo-
riutuminen johtajakoulutuksen tai eri-
koiskoulutuskauden vielä korkeammista 
vaatimuksista.

Puheen jälkeen kajahti tiukka käsky: 
Porin Prikaati, asento!

- Nimitän tänään sotilasvalan vanno-
neet jääkäreiksi, pioneereiksi ja viesti-
miehiksi!

Valatilaisuuden päätteeksi esiintyi rau-
malainen Veteraanikuoro Rauman Isku.
Valatilaisuus huipentui Laitilan keskus-
kadulla pidettyyn ohimarssiin. Tuorei-
den jääkärien, viestimiesten ja pioneeri-
en ohimarssia tahditti Puolustusvoimien 
Varusmiessoittokunta. Varusmiesten ja 
heidän kouluttajiensa ohella paraatissa 
nähtiin myös Turun ratsastavan poliisin 
kaksi ratsukkoa. 

Porin Prikaatin vaikuttava valatilaisuus Laitilassa

”Porukka mihi mnää kuulu 
en jätä missän tilanttes”

Hernerokkaa ja koulutus-
näytöksiä

Valatilaisuuden jälkeen valtaosa 
omaisista suuntasi kulkuneuvonsa koh-
ti Säkylän varuskuntaa. Noin tuhannen 
ajoneuvon siirtyminen Laitilasta Huo-
vinrinteelle sujui hyvässä viranomaisyh-
teistyössä tehdyn ennakkosuunnittelun 
myötä ongelmitta. Liikennejärjestelyi-
hin osallistuivat Porin Prikaatin henki-
lökunnan lisäksi myös paikalliset viran-
omaiset sekä poliisi ja pelastuslaitos.

Varuskunnassa kävi melkoinen hyö-
rinä, kun omaiset tutustuivat varusmies-
tensä palveluolosuhteisiin eri yksiköissä. 
Yhteisen hetken kruunasi varusmies-
ten tarjoilema hernekeitto. Myös soti-
laskotiautojen munkit ja kahvit tekivät 
kauppansa. Vierailun kohokohta oli kou-
lutusnäytösten sarja, jota iltapäivän au-
ringossa seurasi sankka omaisten joukko. 
Vanhemman saapumiserän varusmiesten 
esittämässä näytöksessä nähtiin, muun 
muassa sotilaspoliisien, tiedustelijoiden, 
pioneerien ja viestimiesten räväkkää toi-
mintaa. Jytinän ja paukkeen ohella vie-
railijat saivat tutustua Porilaisaukiolla 
myös Puolustusvoimien uusimpaan ka-
lustoon ja varusteisiin.

Vala pani miettimään
me suista valan, jonka kauneus, jalous ja 
sitoumus voittaa jopa vihkivalan. Otim-
me yhdessä vastaan lahjan, jonka tärke-
ys sulatti meidät hetkeksi yhdeksi per-
heeksi, yhdeksi kansaksi. 

Perheyhteys tuntui liikuttavalta myös 
maantiellä mataessamme ennen koke-
mattomana letkana Säkylään päin. Niin 
kuin hienot juhlat yleensäkin, kruunat-
tiin tämäkin yhteisellä aterialla. Koskaan 
ennen en ole saanutkaan nauttia kansal-
lisrokkaa yhtä aikaa tuhansien muiden 
kanssa valkoisin liinoin peitettyjen pöy-
tien ääressä ihaillen luovaa männynok-
sa-asetelmaa ja uskomattoman sujuvia 
järjestelyitä. 

Ottaessani vastaan kaikkea tätä, mi-
nulle konkretisoituu: varusmiespal-

velu on nimensä mukaisesti palvelu. 
Kun nuoremme armeijassa opiskelevat, 
marssivat, ryömivät, tottelevat ja luopu-
vat omista toiveistaan muiden hyväksi, 
saamme me kotiväki ja kaikki suoma-
laiset heiltä palvelun, jota suurempaa on 
vaikea kuvitella. Oivallus panee mietti-
mään; olenhan tähän asti ajatellut oleva-
ni se palveleva osapuoli.

Vielä kerran tuntuvat osat menevän 
päälaelleen, kun kuulen meitä vieraita 
kiitettävän. Meille kerrotaan, että inno-
kas osallistuminen valaan ja omaisten 
päivään paitsi tukee varusmiestemme 
jaksamista myös osoittaa kansamme lu-
jaa maanpuolustustahtoa. Ei nyt aleta ta-
pella, mutta kyllä meidän kuuluu kiit-
tää!

Kirjoittaja on Anne Isokuortti, varusmie-
henä palvelevan Harrin äiti Hyvinkäältä.

Teksti ja kuva: Juha Miettinen
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Sotilasvala Laitilan 
murteella

Mnä n.n. luppa ja vakuuta
Kaikkvaltia ja kaikktiätävä jumala eres,
olevan suame valtakunna luatett ja us-
koline kansalaine.
Tahron palvell maatan reheliseste
ja parhan kykyn mukka ettiä ja eristä sen 
hyätty ja parast.
Mnä tahron kaikkiall ja kaikiss tilantteis, 
rauha ja sora aikan pualusta isänmaan 
koskemattomuutt, se laillist valtiojärjes-
tyst sekä valtakunnan laillist esivaltta.
Jos havaitten tai saan tiättä jotta olevan 
tekkel lailse esivalla kukistamiseks tai 
maan valtiojärjestyksen kumoamiseks,
tahron sen kiiruste viraomaste tiattoho 
saatta.
Porukka, mihi mnä kuulu sekä paikkatan 
siin, en jätä missän tilanttes, vaa niin 
kaua ko mnus voima piissa, suarita saa-
man tehtävä loppuhus saak.
Luppan käyttäytty kunnoliseste ja ryh-
rikkäste, kuulustell esimiähiän, nourat-
ta lakki ja  reklementei ja pittä tykönän 
mnull uskotu palvelussalaisuure.
Tahron myös asetovereitan kohta oll 
suara ja auttavaine. Koska en sukulai-
suure, ystävyyre, katteure, vihan tai pel-
von tähre enkä lahjomise tai jonku muu 
syyn tähre rupp toimima vasto palvelus-
velvollisuuttan.
 Jos mä jouru ereskäyvä asemaha, tah-
ron oll alassian kohtaha oikkeuremuka-
ne, pittä hualt heiä ransuunistas, kuulu-
stell heijä toiveitas, antta heill neuvoi ja 
ohjei ja omast pualestan yritta oll heill 
hyvän ja kannustavan esimerkkin.
Kaiken tämän mnä tahron kunnian ja 
omantunton mukkan täyttä.
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Silta-auto koostuu Sisu-Au-
ton valmistamasta miinasuoja-
tulla hytillä varustetusta Sisu 

10X10-pyöräajoneuvosta, saksalaisen 
Krauss-Maffei Wegmannin (KMW) 
suunnittelemasta ja valmistamasta sillan-
käsittelylaitteistosta ja niin ikään KMW:
n valmistamasta 26-metrisestä Leguan 
sillasta. Nämä palaset yhteen liittämäl-
lä syntyy kokonaismassaltaan 42 tonnia 
painava, noin 15 metriä pitkä, 4 metriä 
korkea ja 4 metriä leveä viisiakselinen 
erikoisajoneuvo. Sillan kantavuus on 70 
tonnia.

Ajoneuvon miehistönä toimii kaksi 
kuljettajaa, jotka yhteistoimin pystyvät 
laskemaan tai nostamaan jo lasketun sil-
lan alle kymmenessä minuutissa maksi-
missaan 25 metriä leveään ylitettävään 
aukkoon. Mikäli silta-autoja on käytössä 
useampia ja ylitettävä aukko on mitoil-
taan sopiva, voidaan ylitykseen käyttää 
useampaa siltajaksoa. Tällöin ensimmäi-
nen siltajakso lasketaan lähtörannan ja 

Valmiusyhty-
mille uutta silta-
kalustoa
Teksti: Tommi Renfors  Kuva: Matti Vihurila

ylitettävän aukon pohjan välille ja toinen 
siltajakso ensimmäisen sillan päältä vas-
tarannalle. Yhtenä vaihtoehtona on las-
kea siltajakso jo olemassa olevan ”hei-
kon” sillan päälle. Tällöin heikon sillan 
kantavuus saadaan nostettua Leguan sil-
lan tasolle, jolloin kantavuus on noin 64 
tonnia.

Silta-auton käytettävyyttä lisää yh-
teensopivuus Leopard-alustaisen sil-
ta-panssarivaunun kanssa. Molemmis-
sa käytetään täysin samaa ja näin ollen 
ajoneuvojen kesken vaihtokelpoista sil-

taa. Näin on mahdollista, että vähemmän 
haavoittuvainen panssarivaunu-alustai-
nen ajoneuvo laskee siltoja esim. hyök-
käyksen kärjen tuntumassa. Laskettuaan 
oman siltansa vaunualustainen ajoneu-
vo saa uuden sillan silta-autolta. Sillan 
vaihtoon auton ja vaunun välillä kuluu 
aikaa noin 15 minuuttia, jonka jälkeen 
vaunu voi jatkaa hyökkäyksen mukana. 
Hyökkäyksen edetessä ja lasketun sillan 
käydessä tarpeettomaksi silta-auto voi 
nostaa sillan ja siirtyä taas hyökkäyksen 
taakse.

Varusmieskoulutus käyn-
tiin ensi vuonna

Uuden silta-autokaluston hankkimi-
nen käynnistyi ”Silta 05”-tutkimuksel-
la vuonna 2002. Tuolloin kartoitettiin jo 
maailmalla käytössä olevat silta-ajoneu-
vokalustot ja vuosien 2002 - 2003 aikana 
käytiin kenttäkoeryhmän ominaisuudes-
sa testaamassa muutamia järjestelmiä. 
Näiden testien tuloksena syntyi projek-
ti uudesta silta-autosta ja silta-panssari-
vaunusta. Ensimmäinen Sisun ja KMW:
n yhteistyössä valmistama silta-auto val-
mistui vuonna 2006. Vuosina 2006 - 2007 
koulutettiin  puolustusvoimien henki-
lökuntaa kenttäkoeryhmäksi, joka tes-
tasi ja edelleen kehitti uutta silta-autoa. 
Vuonna 2007 alkoi loppujen kahdeksan 
silta-auton valmistus, joka päättyi viral-
liseen luovutustilaisuuteen kesäkuussa 
2008. Tällä hetkellä kaikki yhdeksän en-
simmäisen tilauksen ajoneuvoa ja siltaa 
on valmiina ja luovutettu puolustusvoi-
mille. Koulutussuunnitelma on laadit-
tu ja ensimmäisen kurssia suunnitellaan 
parhaillaan. Ensimmäinen ns. ”pilotti”-
kurssi alkoi Vekaranjärvellä  22.9. yh-
teistyössä Kainuun Prikaatin ja Karjalan 
Prikaatin kanssa. Pilottikurssin pituus on 
tällä hetkellä kahdeksan viikkoa ja sil-
lä on tarkoitus kouluttaa 5 - 8 henkilö-
kuntaan kuuluvaa tuleviin kouluttaja- ja 
huoltotehtäviin sekä testata ajoneuvon 
koulutettavuutta varusmiehille. Ensim-
mäinen kurssi Porin Prikaatissa on tar-
koitus aloittaa toukokuussa 2009, jolloin 
alkaisi myös virallisesti varusmieskou-
lutus.  



��

KOMENTAJAT MAAIL-
MALTA. Porin Prikaatissa 
järjestetty neuvottelutilaisuus 
kokosi maailmalla toimivi-
en suomalaisten kriisinhal-
lintajoukkojen komentajat 
Huovinrinteelle lokakuun 
puolivälissä. Eversti Pyötsiän 
(keskellä) kanssa yhteisku-
vassa suomalaiskomentajat, 
everstiluutnantti Tapio Kotala 
Bosnia-Hertzegovinasta (oik.), 
everstiluutnantti Hans Adolf 
Ehrnrooth Tshadista, evers-
tiluutnantti Manu Tuominen 
Afganistanista sekä Kosovossa 
palvelevan suomalaisjoukon 
huoltopäällikkö, majuri Asko 
Ruohomäki.

KILPAKENTILTÄ KANSAN-
EDUSTAJAKSI. Juha Mieto 
(vas.) ja Marko Asell osallis-
tuvat 186. Valtakunnalliselle 
maanpuolustuskurssille, jonka 
internaattivaihe järjestettiin 
Porin Prikaatissa. Huovinrin-
teellä entiset huippu-urheili-
jat ja nykyiset kansanedustajat 
tutustuvat mm. maavoimien 
valmiusyhtymän uusimpaan 
kalustoon.

KOESOITTO. Puolan 
maavoimien komentaja, 
kenraaliluutnantti Walde-
mar Skrzypczak tutustui 
Säkylän vierailullaan mm. 
valmiusyhtymän viesti-
kalustoon. Vieras testasi 
Viesti-Pasin yhteyksien 
toimivuuden soittamalla 
Huovinrinteen mäntykan-
kaiden keskeltä Puolan 
suurlähetystöön.

Tapahtumia
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Porin Prikaatin esikuntapäällik-
könä 1. syyskuuta aloittanut 
everstiluutnantti Pekka Saari-

aho on palvellut pääosan sotilasuras-
taan pääkaupunkiseudulla. Ennen Säky-
lään siirtymistään hän toimi vuoden ajan 
Suomalaisen kriisinhallintajoukon ko-
mentajana Kosovossa (SKJK). Saariaho 
sanoo yllättyneensä iloisesti uudesta teh-
tävästään, eikä toimintaympäristökään, 
Satakunta, luo ylimääräisiä paineita.

- Mielestäni satakuntalaisuus on var-
sin lähellä pohjalaisuutta, Lappajärvellä 
syntynyt ja siellä nuoruutensa viettänyt 
nykyinen helsinkiläinen toteaa. 

 Lyhyestä kokemuksesta huolimat-

”Nyt on vakiinnutta-
misen aika”

ta Saariaho on saanut tuta, miten vara-
uksettomasti ympäröivä maakunta tukee 
prikaatin ponnisteluja.

Ammatinvalinnassa sotilasuran ohel-
la Saariahon vaihtoehtoina olivat joko 
kaupallinen tai liikunta-ala. Neljännes-
vuosisadan kokemus ammattisotilaana 
on saanut hänet vakuuttuneeksi valin-
tansa oikeellisuudesta. 

- Sotilasurani on ollut varsin moni-
puolinen ja haasteellinen. Olen saanut 
palvella niin kouluttavissa joukoissa, eri 
esikunnissa kuin maailmallakin. 

Useimpien muiden aikalaistensa am-
mattiupseerien tavoin hänkin on saanut 
ensituntuman Porin Prikaatista ja ”Pori-

laisuudesta” kadettikurssinsa ampuma-
leirillä, joka järjestettiin Säkylässä 24 
vuotta sitten. 

- Alusta alkaen kävi selväksi, että tääl-
lä on rehti ja suora tekemisen meininki. 
Vuosien saatossa tuo käsitys on entises-
tään vahvistunut, Saariaho sanoo.

Omat näkemykset sanot-
tava ääneen

Porin Prikaatin haasteet ovat lisään-
tyneet merkittävästi viime vuosina. 
Vanhojen vastuiden ohella mm. valmi-
usprikaatin uusi kalusto ja kriisinhallin-
tajoukkojemme kansallinen johtovas-
tuu työllistävät prikaatin väkeä entistä 
enemmän. Saariahon mielestä asiat on 
hoidettu mallikkaasti.

- Kosovon komentajana näin omin sil-
min, miten tyylikkäästi ”Porilaiset” otti-
vat operaatioiden johtovastuun itselleen. 
Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että 
nyt on vakiinnuttamisen aika. Tulevai-
suus saattaa tuoda tullessaan muutostar-
peita, mutta meidän itsemme  on harkit-
tava tarkkaan, ettemme ryhdy tekemään 
muutoksia vain muutosten vuoksi. Jo-
kaisen ”Porilaisen” on kuitenkin aika 
ajoin kysyttävä itseltään, miksi teen asi-
oita näin ja pohdittava, onko se järkevää, 
Saariaho painottaa.

Hän korostaa, että asioita valmistel-
taessa jokaisen on rohjettava sanomaan 
oma rakentava mielipiteensä ääneen. 
Päätöksen jälkeen taasen on jatkettava 
yhdessä eteenpäin samaan hiileen puhal-
taen. 

Kosovossa palvellessaan Saariaho 
painotti suomalaisille rauhanturvaajille 
neljää asiaa: ammattimaisuutta omassa 
työssä, sotilaallisuutta, huolenpitoa it-
sestä ja kavereista sekä huolenpitoa ka-
lustosta ja materiaalista. Samoja periaat-
teita hän kunnioittaa myös kotimaassa.

- ”Porilaisuus” vastaa esimerkillisesti 
kaikkiin näihin periaatteisiin. Oma poi-
kani on parhaillaan suorittamassa varus-
miespalvelustaan. Isänä tiedän, miten 
tärkeää vanhempien ja omaisten on voi-
da luottaa siihen, että nuori mies tai nai-
nen on hyvissä ja huolehtivissa käsissä.

Teksti ja kuva: Matti Vihurila
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PORILAISEN 
PÄIVÄKIRJA

Porin Prikaatiin siirtyneet 

Reservistä:
Toimistosihteeri 
Annika Viikari ........................14.7.2008
Vänrikki Pyry Piiparinen .......14.7.2008
Kersantti Pekko Lahdensuu ...21.7.2008
Vänrikki Jussi Vienonen ........29.7.2008
Asentaja Mikko Huhtala ..........1.8.2008
Vänrikki Aarne Koskinen ........4.8.2008 
Kersantti Johan Isotupa ..........25.8.2008
Kersantti Tatu Jokila ................1.9.2008
Taloussihteeri Virve Mylläri ....1.9.2008
Kersantti Joonas Sippel ............2.9.2008
Yliluutnantti Pasi Vuorinen ..13.10.2008

Kainuun Prikaatista:
Kapteeni Jari Hyvönen .............1.8.2008

Pohjois-Suomen Huoltorykmentistä:
Yliluutnantti Ari Jalonen ..........1.8.2008

Pääesikunnasta:
Everstiluutnantti 
Pekka Saariaho .........................1.9.2008

Tykistöprikaatista:
Ylikersantti 
Jaakko Vainiopää....................25.8.2008

Porin Prikaatista 
siirtyneet 

Reserviin:
Alikersantti Henri Ailio ............1.8.2008
Sotilaslakimies 
Lasse Vehviläinen ..................31.8.2008
Ylikersantti Perttu Fihlman ....29.8.2008
Kersantti Patrik Lindberg .........1.9.2008
Kersantti Erno Koivistoinen ....1.9.2008
Kersantti Tomi Koskinen .........1.9.2008
Kersantti Mikko Kokkonen ......1.9.2008
Kersantti Niko Aromäki .........15.9.2008
Varastomies Marko Ojansivu .1.10.2008
Varastonhoitaja 
Pasi Tegelberg ........................1.10.2008
Vänrikki Anssi Hänninen .......3.10.2008
Luutnantti Jesse Mäkinen ......9.10.2008

Kaartin Jääkärirykmenttiin:
Yliluutnantti 
Juliaana Riehunkangas  ............1.8.2008

Maanpuolustuskorkeakouluun:
Yliluutnantti 
Sami Rautio ..............................1.9.2008

Puolustusvoimien 
Tiedustelukeskukseen
Luutnantti Mika Saarinen ......1.10.2008

Pääesikuntaan:
Eversti Sakari Wallinmaa .........1.9.2008

Saaristomeren 
Meripuolustusalueelle:
Luutnantti Pasi Ryhänen ..........1.8.2008

Reserviupseerikouluun:
Luutnantti Jaakko Häkli ...........1.8.2008

CURRICULUM 
VITAE

Nimi: SAARIAHO, Veli Pekka
Arvo: Everstiluutnantti
Tehtävä: Porin Prikaatin esikuntapääl-
likkö 1.9. alkaen
Syntymäaika: 24.7. 1961
Syntymäpaikka: Lappajärvi
Naimisissa, kaksi lasta

Sotilaskoulutus: 
Varusmies, Pohjan Prikaati 1981 – 82
Kadettikoulu, Jalkaväkilinja 1982 – 85
Jalkaväen kapteenikurssi 1988 – 89
Yleisesikuntaupseerikurssi  1993 – 95
Ylemmän päällystön kurssi

Aikaisemmat tehtävät
Joukkueen johtaja, Pohjan Prikaati  
1985 – 89
Opetusupseeri, Kadettikoulu  
1989 – 92
Sotilastarkkailija, UNIKOM  
1992 – 93
Osastoesiupseeri, 
Helsingin Sotilasläänin Esikunta  
1995 – 98
Osastoesiupseeri, 
Pääesikunnan operatiivinen osasto  
1998 – 01
Osastopäällikkö, 
Helsingin Sotilasläänin Esikunta  
2001 – 05
Osastoesiupseeri ja sektorijohtaja, 
Pääesikunnan maavoimaosasto  
2005 – 07
Suomalaisen kriisinhallintajoukon 
Kosovossa ja 
KFOR:n Monikansallisen keskisen 
taisteluosaston apulaiskomentaja  
2007 – 08

Ylennykset: 
Everstiluutnantti  2001
Majuri   1995
Kapteeni  1990
Yliluutnantti  1986
Luutnantti  1985
Vänrikki   1982

Kunniamerkit: 
Suomen Leijonan Ritarikunnan 
1. luokan ritarimerkki
Sotilasansiomitali
Väestönsuojelun 2. luokan ansiomitali 
Jalkaväen ansioristi
YK-mitali, UNIKOM
NATO-mitali, KFOR

Porilaisen tilaukset ja 
osoitteen muutokset

T:mi Tilistö
Seppo Luoto

Puh. (02) 867 1581



Upseerikokelas
ja huippuosaaja
Porin Prikaatin sotilaspoliisijoukkuees-
sa palveleva turkulainen upseerikokelas 
Markus Mustikkamaa on voittanut pronssia 
Hollannissa 18.-20. syyskuuta pidetyissä 
ammattiosaamista mittaavissa EuroSkills-
kilpailuissa. 

Kovatasoisissa kisoissa oli 419 
osanottajaa 29:stä Euroopan 

maasta ja mitaleista kamppailtiin 49 
lajissa.

Mustikkamaa sai henkilökohtaises-
ti pronssia rakennustiimin mallikkaas-
ta johtamisesta. Lisäksi koko Suomen 
rakennustiimi nappasi kokonaissuori-
tuksestaan pronssia. 19-vuotias ilmas-
tointiasentaja ja rakennuspeltiseppä on 
syystäkin tyytyväinen saavutukseen-
sa. Kisan voittajat olivat huomattavas-
ti vanhempia ja jo rakennusmestarita-
son koulutuksen saaneita konkareita. 
Mustikkamaan oma johtamiskoulutus 
on hankittu pääosin varusmiespalve-
luksessa.

- Ei aliupseeri- tai reserviupsee-
rikoulun käyminen ainakaan haitak-
si ollut. Kyllä niistä on paukkuja tul-
lut tähänkin hommaan, pronssimitalisti 
kiittää.

Mustikkamaa on aiemmin osal-
listunut myös maailmanlaajuisiin 
WorldSkills-kisoihin. Japanissa viime 
marraskuussa pidetyissä mittelöissä ir-
tosi yhdeksäs sija rakennuspeltiseppä-
nä.

EuroSkills-kilpailut järjestettiin tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa. Kisojen 
tavoitteena on eurooppalaisen huippu-
osaamisen ja kilpailukyvyn edistämi-
nen, ammatillisen osaamisen tunne-
tuksi tekeminen ja osaamistarpeiden 
kartoittaminen. 

Teksti ja kuva: Juha Miettinen

�0
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Porin Prikaatin liikuntakas-
vatusupseerilla Petteri Vuo-
risella on syynsä hymyyn. 
Prikaati on kahminut tänä 
vuonna lähes kaikki mahdol-
liset kiertopalkinnot ja voit-
topokaalit puolustusvoimien 
ja Sotilasurheiluliiton kilpai-
lutoiminnan piiristä. Suurin 
Vuorisen ilon aihe on kotiu-
tuvien varusmiesten kunnon 
merkittävä nousu palvelus-
aikana. 

Porin Prikaati on tunnettu vahvasta 
urheilumenestysperinteestään, joka ei 
Vuorisen mukaan synny itsestään. 

- Menestyminen sotilaiden SM-ki-
soissa tai Sotilasurheiluliiton kilpailuis-
sa edellyttää osallistujalta lähes aina 
vahvaa urheilutaustaa siviiliseuroissa. 
Pyrimme mahdollistamaan eri lajien ur-
heilijoille kehittymisen edellytykset so-
tilaskoulutuksen lomassa, missä olemme 
onnistuneet aika hyvin.

Hyvien menestystekijöiden taustalla 
on paljon työtä ja asiantuntemusta. Lii-

Porilaiset 
voittoputkessa
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

kuntakasvatusupseerien lisäksi eri yksi-
köissä palvelee henkilökuntaa, joilla on 
urheilutaustaa ja lajirakkautta.

- He toimivat lajijohtajina tai valmen-
tajina, jotka ohjaavat urheilijoita ja pyr-
kivät luomaan menestysmahdollisuuksia 
niin urheilussa kuin sotilaskoulutukses-
sa. Tarvittaessa he toimivat linkkinä si-
viiliseurojen kanssa, Vuorinen kertoo.

Urheilijat sijoittuvat pääsääntöisesti 
3. Jääkärikomppaniaan tai Esikunta- ja 
huoltokomppaniaan. Kirjalliset, jokai-
sen tiedossa olevat ”pelisäännöt” sääte-
levät urheilun ja sotilaskoulutuksen yh-
teensovittamista.

- Esimerkiksi raskaan harjoituksen tai 
sotaharjoituksen päättymispäivänä urhei-
lija ei saa poistua omalla autolla seuran-
sa harjoituksiin tai kilpailuihin. Seurojen 
on järjestettävä kuljetus, jos katsovat ur-
heilijan osanoton välttämättömäksi. Ha-
luamme kantaa vastuuta liikenneturval-
lisuudesta, Vuorinen sanoo. 

Valmentautumisen edellytykset lajiin 
kuin lajiin ovat Säkylän varuskunnassa 
huippuluokkaa. Hyvän valmennustietou- 
den lisäksi urheiluvälineet, kuntotalo, ui-
mahalli, voimailusali, ampumaradat, lä-
hiseudun suunnistusmaastot karttoineen 
ja kasarmin kulmalta lähtevät polku- ja 

latuverkot mahdollistavat monipuolisen 
harjoittelun. 

- Eri lajien harrastajat kertovat si-
viiliseuroissa palveluskokemuksistaan 
nuoremmille.  Meillä on liikunnan osaa-
misesta hyvä maine ja kutsunnoissa mo-
net tulevat urheilijalupaukset hakeutuvat 
Porin Prikaatiin.

Liikunnan lajikirjo on lisääntynyt val-
tavasti, mikä tuo lisähaasteita prikaatin 
liikuntavastaaville. Lupaavia yleisurhei-
lijoita tulee saapumiserässä korkeintaan 
yhdestä kahteen, mutta palloilulajien kär-
kinimiä saattaa tulla jopa parikymmentä 
ja divaritasonkin miehiä lähes sata.

Ison plussan Vuorinen haluaa antaa 
perusyksiköiden henkilöstölle ”pekka 
perusvarusmiehen” kunnonkohotustal-
koista.

- Viimeksi kotiutuneella saapumi-
serällä kunto oli noussut kohisten. Coo-
perin testin tulos parani keskimäärin 230 
metriä, joka on todella paljon. Kiitet-
tävän tai hyvän tuloksen rajan ylitti 61 
prosenttia varusmiehistä ja huonokun-
toisia oli vain neljä prosenttia.

Petteri Vuorinen antaa tunnustusta 
myös 40 vuotta täyttävälle Sotilasurhei-
luliitolle tavalliselle varusmiehelle suun-
natuista liikuntatempauksista.

OTE PITÄÄ. Kamppailulajien valmen-
taja luutnantti Niko Auvinen on kaa-
pannut liikuntakasvatusupseeri Petteri 
Vuorisen otteeseensa. Seinällä olevat 
Maaherrojen kiertopalkinnon palkin-
toreliefit kertovat Porilaisten ylivoi-
masta suunnistuksen saralta vuosien 
varrelta.
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Shamloun ensimmäinen kisa, ryn-
näkkökiväärin 6+6+6 laukausta,
meni täysin penkin alle.

- Olin toiseksi viimeinen. Aseeni lipas 
toimi huonosti ja tuli syöttöhäiriöitä. 
Vaihdoin lippaat ja edessä oli seuraava-
na päivänä uusi kilpailu. Pysty ja polvi 
menivät hienosti, mutta sitten tuli taas 
häiriö. Hävetti ja harmitti. Kysyin itsel-
täni, tässäkö tämä nyt sitten oli, kuukau-
den harjoittelun tulos?  

Tarkemmin asetta tutkittuaan hän to-
tesi häiriön syyksi iskurin katkeamisen. 
Uusi toivo eli.

- Aloitin koelaukaukset, kun muut oli-
vat jo aikoja sitten poistuneet ampuma-
paikalta. Koelaukausten aikana tuulen 
puhuri repi taustapahvit irti ja taas odo-
tin. Korjaamisessa meni melkein tunti. 
Aloitin jälleen ja lopulta onnisti, mesta-
ruus tuli, Shamlou kertoo.

Episodi kertoo hyvästä hermojen hal-
linnasta. Voiton arvoa lisää, että Sham-
lou on vasta puoli vuotta ennen varus-

Aliupseerikurssin vies-
tilinjan oppilas Nasim 
Shamlou on yksi Porin 
Prikaatin menestyneis-
tä varusmiesurheilijois-
ta. Hänen ylivertaista 
voittoaan ammunnan 
Sotilas-SM-kilpailuissa 
rynnäkkökiväärin 3x5-
laukauksen kisassa voi-
daan pitää lähes ainut-
kertaisena.

miespalvelusta ampunut muutaman 
kerran pistoolilla.

- Olen vähän sellainen rivistä tem-
paistu, jolla oli pikkuisen kokemus-
ta pienoispistoolilla ammunnasta. Siltä 
pohjalta pääsin prikaatin ampumajouk-
kueen valintatestiin. Kuukauden tiivis 
harjoittelu toi mukavan lopputuloksen 
ja antoi lisäkipinän ampumaurheiluun. 
Kouluttajia olen jo haastanut.

 Suomen ja Iranin kaksoiskansalaisuu-
den omaavan nuoren naisen urheilume-
nestys ei ole jäänyt tähän, sillä lokakuun 
alussa Sotilasurheiluliiton kamppailula-
jien mestaruuskilpailuissa hän peittosi 
vastustajansa sotilaspainissa.

- Olen lapsesta saakka harrastanut 
telinevoimistelua ja tanssia. Myöhem-
min harrastusten lajikirjo kasvoi. Taek-
wondossa mustan vyön saaminen kaatui 
murtuneeseen käteen. Sitten vuorossa 
oli kungfun saloihin tutustuminen. So-
tilaspainikisa oli osaltani ensimmäinen 
ja opiskelin säännöt vasta ennen otte-
lua. Voimalla ja nopeudella vein voiton, 
Shamlou kertoo. 

Hän on harrastanut myös koskime-
lontaa, rullalautailua ja on kiinnostunut 
kaikista haasteellisesta tekemisestä, jois-
ta asepalvelus on yksi muiden joukossa.

- Pettymys oli, kun en päässyt Reser-
viupseerikouluun. Olen tottunut mene-
mään välillä jopa härkäpäisesti tavoitet-
tani kohti. Se on sitä, mitä suomalaiset 
kutsuvat sisuksi ja olen yleensä saavut-
tanut tavoitteeni.

Tampereen teknillisessä korkeakou-
lussa tietotekniikkaa ja tuotantotalout-
ta opiskelevan nuoren naisen suureena 
haaveena on ammatin lisäksi olla taval-
linen perhettään rakastava kotiäiti.

- Ainakin viisi lasta haluan. Perhe on 
minulle tärkeä, Shamlou sanoo.

 
   

VANHASSA VARA PAREMPI. 
Tarkkasilmäinen Nasim sanoo, että 
rynnäkkökivääri m/62 on kuin eri pla-
neetalta, kun sitä vertaa rk 95:n osu-
matarkkuuteen.

MESTARILUOKKAAN. Oppilas 
Nasim Shamloun rinnassa komeilee 
merkki, joka vain harvalle varusmie-
helle suodaan.

TAHDONVOIMALLA ETEENPÄIN. 
Piskuinen Nasim haluaa pärjätä soti-
laana ja kaikessa mihin ryhtyy. 

Nasim on 
voittajatyyppi
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo
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Varusmiestoimikunnan ja Soti-
laskotiyhdistyksen yhteistyöl-
lä saimme prikaatiimme esinty-

mään Idols-tähden, Kristiina Braskin. 
Tämä 18-vuotias pop-artisti tuli tutuksi 
vuonna 2007 järjestetyssä Idols-laulukil-
pailusta, jossa hän sijoittui kolmannek-
si. Noin vuoden pinnalla ollut Kristiina 
on ehtinyt jo tekemään yhden täyspitkän 
levyn, joka kantaa nimeä ”Silmät Sydä-
meeni”. Levy julkaistiin marraskuussa 
2007. Kuukausi julkaisun jälkeen levy 
myi jo kultaa, joka Suomessa tarkoittaa 
yli 15 000 myytyä kappaletta.

Noin tuhatpäinen joukko varusmie-

hiä oli kokoontunut torstaina 21.8 viet-
tämään vapaa-aikaansa Porilaisaukiolle, 
johon Kristiina Brask oli tulossa viihdyt-
tämään heitä. Sää oli arveluttava, mutta 
kärsivälliset ”Porilaiset” ovat tottuneet 
säähän kuin säähän. Vähän ennen 19:ää 
asteli aurinkoinen Kristiina lavalle ja 
toivotti lämpimästi kaikki tervetulleiksi 
keikalle. Hän esitti kappaleita levyltään 
suomeksi, mutta yleisö sai kuulla myös 
yhden ruotsiksi lauletun kappaleen.

Braskia oli saapunut kuuntelemaan 
kaiken ikäisiä ihmisiä, joista nuorimmat 
olivat vain ala-asteikäisiä. Yleisön jou-
kossa oli myös varttunempaa kansaa ku-

Idols-tähti viihdytti 
varusmiehiä  Teksti ja kuvat: Jani-Patrik Siikarla

ten   esikuntapäällikkö, eversti Sakari 
Wallinmaa seurassaan Satakunnan Pio-
neeripataljoonan komentaja, everstiluut-
nantti Esa Hyytiäinen.

Keikan lähentyessä loppua sää muut-
tui sateiseksi, mutta sekään ei yleisön 
tunnelmaa lannistanut. Kristiina piti 
kuuntelijat viimeiseen kappaleeseen asti 
hyvin liikkeessä ja mukanaan. Ennen ni-
mikirjoitusten jakoa hän vielä muistutti 
varusmiehiä jaksamaan asepalvelukses-
sa.

Innokkaimmat yleisöstä ryntäsivät 
heti keikan jälkeen jonottamaan nimi-
kirjotusta ja yhteiskuvaa idolin kanssa. 
Kärsivällinen Kristiina jakoi hymyillen 
nimikirjoituksia ja poseerasi yhteisku-
vissa. Nimikirjoitukset saatiin sopivas-
ti jaettua juuri ennen kuin varusmiehiltä 
loppui vapaa-aika, joten kukaan ei jää-
nyt ilman.

-Oli todella ihanaa olla esiintymässä 
täällä, Kristiina totesi viimeiseksi.
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Kesä oli ja meni sateineen, mutta 
mukaan mahtui myös aurinkoi-
sia ilon ja onnistumisen hetkiä. 

Sotilaskoti eli arkeaan tuttuun tapaan. 
Uudet alokkaat saapuivat heinäkuun 
alussa ja järjestimme heille heti alkajai-
siksi alokasillan ja elokuussa perintei-
sen viihde-illan.  Yhteistyössä VMTK:n 
kanssa toimimalla saamme tärkeää tie-
toa asiakkaittemme toiveista ja tarpeista, 
joita pyrimme toiminnassamme toteutta-
maan.

Tilanteet muuttuvat ja meidän pitää 
kyetä vastaamaan ajan tuomiin uusiin 
haasteisiin.  Tällaisia ovat esim. toiminta 
poikkeusoloissa sekä maanpuolustustyö-
hön liittyvät tilaisuudet ja suuret joukko-
tapahtumat, joihin apuamme kaivataan.

Kesäkauden tapahtumia

4.6.  Puolustusvoimain lippujuhlan päi-
vän vastaanotolla Hämeenlinnassa Suo-
men Kasarmeilla yhdistystä edustivat 
Marita Torkkeli ja Helena Koivisto.
10.6. Sisarten saunailta Lännen Kyläyh-
distyksen saunalla, mukana 26 sisarta.
18.6. Säkylän Talvi- ja jatkosotamuse-
on näyttelyn avajaiset, yhdistystä edusti 
Marita Torkkeli. 
30.6. Komentajanvaihtotilaisuus Po-
rin Prikaatissa, yhdistystä edustivat pj. 
Marjaana Vihottulan lisäksi Marita 
Torkkeli, Pirjo Vaano, Päivi Seppä ja 
Merja Lankinen.
3.7. Kotiuttamisjuhlassa yhdistystämme 
edusti Marita Torkkeli.
11.7. Uusien alokkaiden tulotilaisuus, 
alokasiltaa juonsivat Helena Koivisto 
ja Päivi Lainikka.  Tilaisuudessa esiin-
tyi nuorisobändi ”Mortare” ja Säkylän 
Naisvoimistelijoiden tanssiryhmä.  
13.7. Alokkaiden tulohartaus elokuva-
luokassa, Sotilaan virsikirjaa jakamassa 
Terttu Inkinen ja Marita Torkkeli.
8.-10.8. Sotilaskotiliiton juhlaleiri Loh-
tajalla, mukana Säkylästä 14 sisarta.  Li-
sää aiheesta toisaalla tässä lehdessä.
16.8. Sisarten kesäretki Eurajoelle Olki-
luodon ydinvoimalaan ja Vuojoen kar-

tanoon, missä teimme kiertokäynnin ja 
ruokailimme.  Olkiluodossa tutustuim-
me mm. tiedenäyttelyyn ”Sähköä uraa-
nista” sekä itse alueeseen pienen kierto-
ajelun verran.  Mukana 47 sisarta.
29.8. Valatilaisuus Laitilassa, yhdistys-
tämme edustivat Marita Torkkeli ja Mer-
ja Lankinen.  Myös tavan mukaan kahvit 
ja munkit olivat tarjolla valatilaisuuteen 
osallistuville varusmiehille ja –naisille, 
joista huolehti Päivi Lainikka.

Syksyllä muutoksia

Sotilaskodin kirjaston sunnuntain auki-
oloajat muutuvat; uusi aukioloaika tulee 
olemaan klo 17.30 - 20.00 lokakuun 
alusta alkaen.  
Muutos on lähtöisin asiakkaidemme toi-
veista ja paremmin yhteneväinen sotilas-
kodin muun toiminnan kanssa.
Tulossa on jälleen uusia tilaisuuksia ja 
tapahtumia, joissa meidän sisarten on 
mahdollista olla mukana arkisen työ-

vuoromme vastapainoksi. Toivottavasti 
mahdollisimman moni meistä ehtisi mu-
kaan esim. seuraaviin 
tapahtumiin:

27.11. Yhdistyksen syyskokous sotilas-
kodissa
11.12. Puurojuhla Tupalan hovissa 

Lisätietoja tapahtumista on sisarkirjees-
sä sekä myös yhdistyksen nettisivuilla 
osoitteessa www.sotku.fi, jossa kannat-
taa aina silloin tällöin käydä katsomas-
sa, mitä ajankohtaista on meneillään tai 
esim. uusia kuvia kuvagalleriassa.

Toivomme saavamme myös uusia si-
saria mukaan toimintaamme.  Syksyisin 
ja keväisin on uusien sisarten koulutus- 
ja rekrytointitilaisuus, mutta mukaan voi 
tulla myös matkan varrella. Sotilaskoti-
työ on monipuolista järjestötyötä ja se 
tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia toimia 
ja myös vaikuttaa.  Nettisivuilla on lisää 
tietoa toiminnastamme.



Elokuun alkupuolella, tarkemmin 
sanottuna 8. - 10.8., osallistuim-
me myös täältä Säkylän Sotilas-

kotiyhdistyksestä Sotilaskotiliiton val-
takunnalliselle juhlaleirille Lohtajan 
Vattajanniemellä. Leiri oli osa sotilas-
kotityön 90 v-juhlavuoden tapahtumia 
ja tiettävästi n. 200 sotilaskotisisarta eri 
puolilta Suomea kokoontui yhteiseen 
viikonloppuun. Meitä säkyläläisiä oli 
kyydissä 14 ja lisäksi saimme mukaan 
10 sisarta Turusta yhteiselle bussimat-
kalle kohti Pohjanmaata.  Liikkeelle läh-
dettiin jo perjantai-iltapäivänä sateises-
sa ja harmaassa kelissä, mutta sehän ei 
haitannut!  Kaikilla oli reipas ja iloinen 
reissumieli ja varustus maastossa yöpy-
miseen.  Bussissa alkoi kuulua iloinen 
puheenporina jo pian matkan alettua.

Saavuimme Vattajan leirialueelle il-
lansuussa ja majoituimme telttoihin. 
Vattajanniemi on luonnonkaunista seu-

Vihreät sisaret Lohtajalla
Teksti: Helena Koivisto   Kuva: Päivi Seppä

tua ja alue kuuluu Natura-suojelukohtei-
siin. Merenranta ei ole kuitenkaan niin 
lähellä, että olisimme päässeet saunasta 
uimaan, sillä välimatkaa on suunnilleen 
pari kilometriä! Ilta kuluikin leppoisas-
ti leirialueen sotilaskodissa kahvitellen 
ja tavaten tuttuja eri puolelta Suomea. 
Lauantaipäivä valkeni selkeänä ja aurin-
koisena ja se oli täynnä ohjelmaa aamus-
ta iltaan. Onneksi sää suosi meitä, sillä 
kaikki päivän toiminta oli suunniteltu 
pääosin ulkona tapahtuvaksi. Aamupa-
lan jälkeen kokoonnuimme lippuken-
tälle kevyelle aamujumpalle. Se tekikin 
hyvää teltassa vaihtelevasti nukutun yön 
ja kipinävahtivuoron päälle. Sotilasko-
tiliiton puheenjohtaja Satu Mustalah-
ti lausui tervetulosanat tapahtumaan ja 
leirin johtaja Kirsi Tulkki esitteli lyhy-
esti viikonlopun leiriohjelman sekä pai-
kalla olevat Sotilaskotiliiton hallituksen 
jäsenet.

Päivä jatkui tiiviillä rastikoulutus-
ohjelmalla. Meidät jaettiin kahdeksaan 
ryhmään. Ryhmät kiersivät erilaisia kou-
lutusrasteja, jotka sisälsivät sekä uutta 
tietoa että vanhan kertausta sotilaskotitoi-
mintaan liittyvistä asioista. Mielenkiin-
toisia aiheita olivat mm. kenttälääkintä, 
kenttähygienia, vanhat historialliset so-
tilaskotielokuvat vuosien takaa, poikke-
usolojen sotilaskoti- ja kanttiinitoiminta 
ym. vain joitakin mainitakseni. Välillä 
pidettiin lounas- ja kahvitauko, mutta il-
tapäivä venähti pitkälle ennen kuin pää-
simme saunomaan.

Leirialueen saunoja pitää kehua; peh-
meitä puukiukaan löylyjä riitti kaikille ja 
saunan lämmityksestä huolehtineet va-
rusmiehet hoitivat tehtävänsä hyvin. 

Loppuilta oli varattu viihteelle; leiri-
läisiä oli saapunut viihdyttämään taiteili-
janimen ”Miss Divet” taakse kätkeytyvä 
dragshow-artisti Marko Vainio Turun 

LOHTAJAN LUMOISSA. Sotilasko-
tiliiton valtakunnalliselle juhlaleirille 
Lohtajan Vattajanniemellä osallistui 14 
Säkylän vihreää sisarta. Kunnon leiri-
en tavoin majoitus oli sotilasteltoissa.
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liepeiltä. Hänen hieno esityksensä sisälsi 
sarjan ”Suomi-neidoista” eli lavalla kä-
väisivät Katri-Helena, Paula Koivu-
niemi, Marion ja monet muut. Toinen il-
lan esiintyjistä oli 1970-luvun musiikkia 
soittava orkesteri ”Lipsaset,” jonka pit-
kät setit tempasivat myös sisaria mukaan 
jammailemaan kentällä.  Moni muiste-
li nuoruuttaan ja nuoremmat sisaret ta-
voittivat retro-tunnelman avulla jotakin 
unohtumatonta.  Bändin viehätystä lisäsi 
vielä pukeutuminen aikakauden asuihin. 
Myös alueelle tuotu pienimuotoinen to-
ritapahtuma veti sisaria puoleensa. Moni 
löysi  paikallisten käsityöläisten tuotteis-
ta mieleisensä muiston Lohtajan leiristä. 
Ilta huipentui valtaisaan ja loisteliaaseen 
ilotulitukseen läheisellä Ohtakarilla, ja 
sitä kesti minuuttitolkulla. Pyrotekniik-
kaan oli satsattu paljon.

Sunnuntaina kokoonnuimme har-
taushetkeen leirikirkkoon. Porvoolainen 
teol.maist. Mayvor Wärn-Rancken pu-
hui meille pohtien Raamatun Martan ja 
Marian rooleja – kumman roolin me si-
saret valitsemme elämässämme itse ku-
kin. Leirimme pääjuhla alkoi lounaan 
jälkeen Pohjanmaan Sotilassoittokunnan 

esityksellä. Sotilaskotiliiton puheenjoh-
taja Satu Mustalahti mainitsi tervetulo-
puheessaan, miten sotilaskotityötä ar-
vostetaan tänä päivänä ja se näkyy mm. 
vakiintuneina toimintatapoina suurim-
man yhteistyökumppanimme Puolustus-
voimien kanssa.  Tasavallan presidentin 
lupautuminen juhlaleirimme suojelijaksi 
on suurin kunnianosoitus tätä työtä koh-
taan.

Kannustavinta meille vapaaehtoistyö-
tä tekeville sisarille lienee se välitön suo-
ra palaute, jota saamme päivittäin asiak-
kailtamme varusmiehiltä ja -naisilta.

Varsinaisen juhlapuheen piti prof. 
Laura Kolbe H:gin yliopistosta tee-
manaan ”Suomi ja suomalaisuus”.  Hän 
aloitti Runebergin Maamme-laulun sa-
noin todeten sen sisältävän kansallisen 
identiteetin keskeiset elementit; vapau-
den, itsenäisyyden, kansallisen yhteen-
kuuluvuuden ja vahvan yhteyden luon-
toon. Näistä ja monista muista aineksista 
rakentuu se Suomi, jonka hyvinvoinnin 
eteen teemme myös vapaaehtoistyötä.

Ohjelma jatkui Annamari Vanosen 
kirjoittamalla ja ohjaamalla kuvaelmalla 
”Muistoja sotilaskotityön alkutaipaleel-

ta”. Siinä käytiin lyhyesti läpi sotilas-
kotityön historiaa eri roolihenkilöiden 
tulkitsemina. Myös Puolustusvoimat, 
Lohtajan kunta ja varusmiestoimikunta 
esittivät tervehdyksensä juhlassa, joka 
päättyi Pohjanmaan Sotilassoittokunnan 
esittämään ”Sotilaspoikaan”. Lopuksi 
tietenkin nautittiin juhlakahvit täyteka-
kun kera, minkä jälkeen me ja muut pit-
kämatkalaiset suunnistimme välittömäs-
ti kotimatkalle.

Oli taas oikein mukava olla yhdessä, 
tavata tuttuja, vaihtaa ajatuksia ja tutus-
tua uusiinkin ihmisiin. Sehän on tällais-
ten valtakunnallisten tapahtumien paras-
ta antia!

KUNNIAKAS HISTORIA. Anna-
mari Vanosen kirjoittamassa ja oh-
jaamassa kuvaelmassa ”Muistoja 
sotilaskotityön alkutaipaleelta” käy-
tiin läpi sotilaskotityön historiaa eri 
roolihenkilöiden tulkitsemina.
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Sotilaskotiaate tuli maahamme 
jääkärien mukana Saksasta ja 
myös NMKY:n kautta Tanskas-

ta. Maamme ensimmäinen sotilaskoti 
perustettiin Helsinkiin NMKY:n taloon 
huhtikuussa 1918. Lokakuussa 1918 pe-
rustetun Helsingin sotilaskotiyhdistyk-
sen puheenjohtajaksi valittiin professo-
rinrouva Katri Bergholm. Kun Suomen 
Sotilaskotiliitto perustettiin vuonna 
1921, tuli Katri Bergholmista uuden val-
takunnallisen liiton pitkäaikainen pu-
heenjohtaja (1921 – 1977). Katri Berg-
holmin johdolla koko liiton toiminnassa 
korostui kotien suuri merkitys niin kas-
vattajana kuin myös tuen antajana nuo-
rille miehille, kun nämä usein kaukana 
kotoaan suorittivat asepalvelustaan.

Vuonna 1918 perustettiin sotilasko-
teja kaikkiin suurimpiin varuskuntakau-
punkeihin ja joukko-osastoihin. Ensim-
mäiset sotilaskodit sijaitsivat yleensä 
kaupunkien keskustoissa.

Porin Rykmentin silloisen komenta-
jan, everstiluutnantti Rainer Stahelin 
opastuksella perustettiin Turkuun kau-
pungin ensimmäinen sotilaskoti. Koti 
toimi Aurakadulla sijainneessa hotelli 
Phoenixissa 15.12.1918 lähtien. Toimin-

ta oli yllättävän samanlaista kuin nyky-
päivinä. Järjestettiin tulo-ja lähtöjuhlia, 
viikoittain oli ohjelmallisia iltoja ja siel-
lä myytiin ”voileipiä, kahvia, mehuvettä 
ja tupakkaa sangen kohtullisesta hinnas-
ta”. Keväällä 1922 sotilaskodit alkoivat 
toimia sekä Turun että Vähä-Heikkilän 
kasarmeilla. Oman uuden sotilaskoti-
rakennuksen avajaiset olivat Turun ka-
sarmilla joulukuussa 1926. Rakennuk-
sen yhdistys teetti puolustusministeriön 
luovuttamalle tontille. Toiminta oli vuo-
sina 1923 - 1938 hyvin virkeätä ja mo-
nipuolista. Vuosittain oli ohjelmallisia 
iltoja keskimäärin 19 ja niihin liittyi aina 
ilmainen kahvitus. Tapaan kuului, että 
ajan julkkikset kävivät pitämässä esitel-
miä. Muun muassa molempien Turussa 
sijaitsevien yliopistojen rehtorit olivat 
asialla.

Sotavuodet muuttivat sotilaskotien 
toimintaa voimakkaasti. Talvisodan ai-
kana perustettiin joukkojen yhteyteen 
lähinnä kahvia ja virvokkeita myyviä 
kanttiineita. Monien yhdistysten mene-
tettyä toimipisteensä Talvisodan jälkeen, 
perustettiin välirauhan aikana uudelleen 
ryhmitetyille joukoille uusiin varuskun-
tiin sotilaskoteja. Sotilaskotityön kesku-

selin otti tavoitteekseen perustaa jokai-
seen joukkoyksikköön eli pataljoonaan 
tai patteristoon sotilaskoti. Kenttäarmei-
jan siirtyessä kesällä 1941 hyökkäyk-
seen, siirtyivät myös sotilaskodit jouk-
kojen mukana. Lopputuloksena oli, että 
asemasotavaiheessa Kannaksella oli toi-

Sotilasotityö 90 vuotta -  
Säkylässä 45 vuotta
Teksti: Pekka Kinkku    Kuvat: Porin Prikaatin ja Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen arkistot
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minnassa noin 80 kotia ja niissä työssä 
noin 200 sisarta. Itä-Karjalassa, lähinnä 
Aunuksessa, Petroskoissa ja Karhumä-
erssä, oli 180 kotia ja niissä yli 400 sisar-
ta työssä. Pohjois-Suomen alueella oli 
sotilaskoteja noin 40 ja niissä työskente-
li noin 200 sisarta. Kaikkiaan arvioiden 
mukaan noin tuhannessa rintamasotilas-
kodissa työskenteli noin 3 000 sisarta. 

Molempien sotien aikana työ koti-
rintamalla oli tiivistä ja monipuolis-
ta. Tavanomaisen toiminnan lisäksi yh-
distyksissä valmistettiin tuhansia ns. 
Tuntemattoman sotilaan paketteja, suo-
ritettiin vaatekeräyksiä, avustettiin sai-
raaloita, autettiin invalideja, järjestettiin 
arpajaisia ja pidettiin ompeluseuroja toi-
minnan tukemiseksi. Sotilaskodit toimi-
vat myös rintamalta palaavien ja sinne 
menevien sotilaiden tukikohtana. Lisäk-
si huolehti järjestö seitsämän sairaalaju-
nan kanttiinitoiminnasta.

Jatkosodan aikana heinäkuussa 1942 
järjestöä kohtasi kova menetys, kun lii-
ton puheenjohtaja, maisteri Toini Jän-
nes sekä liiton ansioituneet jäsenet, ken-
raalitar Greta Palojärvi ja rouva Faini 
Aflecht saivat surmansa vihollisen par-
tisaanien väijytyksessä Kuusamon Mur-
tovaarassa. Heidän lisäksi väijytyksessä 
kaatui myös kaksi mukana ollutta korp-
raalia. Toini Jännes oli sotilaskotiliiton 
puheenjohtajana tarkastusmatkalla tar-
kastamassa itärajan sotilaskoteja.

Sotien jälkeen puolustusvoimien uu-
delleenjärjestelyt johtivat muutoksiin 
myös sotilaskotityössä. 1950-luvulle 
tultaessa vanhoja yhdistyksiä oli lope-
tettu, mutta vastaavasti uusia perustet-
tu toistakymmentä. Vuonna 1961 liiton 
toiminnassa otettiin käyttöön aluejaoksi 
sotilaskotiläänit, jotka vastasivat sotilas-

läänejä.
Säkylään perustettiin sotilaskotiyhdis-

tys, kun prikaatin siirto paikkakunnalle 
oli ratkaistu. Sotilaskotiliiton aloitteesta 
yhdistyksen perustuva kokous pidettiin 
17.4.1963. Kokouksessa oli paikalla yli 
50 henkeä ja siinä perustettiin maamme 
39. sotilaskotiyhdistys. Ekonomi Tert-
tu Perttuli oli yhdistyksen ensimmäi-
nen puheenjohtaja. Toimiessaan puheen-
johtajana ensimäiset seitsämän vuotta 
hän sai uuden yhdistyksen talouden hy-
vään kuntoon. Hänen aikanaan järjestet-
tiin myös tehokas jäsenhankinta, ja pian 
jäseniä olikin yli 500 toimien eri jaos-
toissa. Seuraava puheenjohtaja, opettaja 
Elvi Eela toimi yhdistyksen johdossa yli 
viisitoista vuotta. Hänen aikanaan Säky-
län sotilaskodista tuli yksi maamme joh-
tavista sotilaskodeista, ja se on säilynyt 
asemansa sellaisena nykypäiviin asti. 
Seuraavien puheenjohtajien aikana toi-
minta on entisestään monipuolistunut. 

Aluksi sotilaskoti oli varuskunnan 
ruokalan tiloissa. Oman rakennuksen 
valmistuttua vuonna 1967, voitiin toi-
mintaa jatkaa täydellä teholla. Uuden 
kodin vihki käyttöön silloinen kenttä-
piispa Toivo Laitinen. Vihkimisen kun-
niaksi ja itsenäisyytemme vuosipäivän 
muistoksi istuttivat ”vihreät sisaret” itse-
näisyyden kuusen esikuntarakennuksen 
eteen, mihin se on hyvin juurtunut. Sä-
kylän sotilaskotiyhdistyksen nykyinen 
puheenjohtaja, koulutusjohtaja Marjaa-
na Vihottula on astunut tehtäviinsä vuo-
den 2008 alusta. Yhdistyksellä on ympä-
ristön vankka tuki takanaan. Säkylässä 
ja sen ympäristössä toimii yli 300 vapaa-
ehtoista sisarta korvauksetta eri jaostois-
sa vuodesta toiseen. He ovat sisäistäneet 
käytännössä sotilaskotiliiton toiminnan 

tavoitteet: toimia varusmiesten ja re-
servin kertausharjoituksissa palvelevien 
hyvinvoinnin ja viihtyvyyden hyväksi ja 
toisaalta myös palkatun henkilöstön hy-
vinvoinnin ja maanpuolustusvalmiuden 
hyväksi.

On myös hyvä muistaa, että sotilas-
kotijärjestö on maamme vanhin yh-
täjaksoisesti toiminut vapaaehtoinen 
maanpuolustusjärjestö. Se myös kuuluu 
yhtenä jäsenenä Naisten Valmiusliitto 
ry:n jäsenkuntaan. Kansainvälisiä yhte-
yksiä edustaa jäsenyys European Chris-
tian Home Organization for the Services 
-järjestössä, jonka päätavoite on sotilas-
kotipalveluiden järjestäminen. Vuosien 
mittaan mm. Bosniassa ja Kroatiassa on 
palvellut suomalaisia sotilaskotisisaria 
työtehtävissä. Myös veljesmaamme Vi-
rossa sotilaskotityö on lähtenyt uudel-
leen liikkeelle suomalaisen mallin mu-
kaan. 

Lopuksi on hyvä todeta, että Säkylän 
sotilaskotiyhdistyksellä on hyvät syyt 
juhlistaa kuluvaa merkkivuotta ja samal-
la odottaa, että suunnitteilla oleva perus-
korjaus nykyisessä sotilaskodissamme 
toteutuisi mahdollisimman pian. Paljon 
ei enää puutu, kaikki on kiinni vain ra-
hasta. Peruskorjauksen ovat ansainneet 
niin tulevat varusmiesikäluokat kuin 
myös heidän pyyteettömät palvelijansa, 
”vihreät sisaret”.

Lähteet: Jatkosodan historia No. 6
Kunnia-velvollisuus-tahto/ 
Porin Prikaatin Historia
Sotilaskoti vuodesta 1918
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Porin Rykmentin - Porin Prikaatin 
killan hallituksen jäsen ja killan 
Loimaan osaston puheenjohtaja 

Risto Palo kuoli Loimaalla 14. syyskuu-
ta. Hän oli syntynyt 16. toukokuuta 1946 
Loimaalla. Riston tuntevat ystävät luon-
nehtivat häntä sinivalkoiseksi suomalai-
seksi ja isänmaan mieheksi, jota elähdyt-
ti vahva maanpuolustushenki.

 Ristoa pidettiin hiljaisena ja uskolli-
sena puurtajana, joka uhoamatta ja lep-
poisasti vaali ja edisti tärkeinä pitämi-
ään asioita. Maanpuolustus kuului hänen 
toiminnassa tärkeälle sijalle. Kiltatyön 
ohella hän osallistui innokkaasti reser-
viläistoimintaan niin kentän aktiivina 
kuin järjestömiehenäkin. Hän toimi ai-
koinaan muun muassa Loimaan seudun 
suuren reserviläisyhdistyksen puheen-

”Viihdyn kilta-
työssä, johon  
isänmaallisuus 
antaa voimia” 

 

Seppo Yli-Nissilästä 
Varsinais-Suomen 
vuoden kiltalainen
Teksti ja kuva: Kari Nummila

Loimaalainen maanviljelijä Seppo 
Yli-Nissilä,65, kuuluu niihin us-
kollisiin ”kenttätyön puurtajiin”, 

joiden voimalla viime kädessä Porin 
Rykmentin - Porin Prikaatin kiltakin py-
syy pystyssä. 

Seppo valittiin Varsinais-Suomen kil-
tapiirin vuoden kiltalaiseksi eikä suin-
kaan aiheetta. Seppoa voidaan pitää mal-
liesimerkkinä siitä toimintavasta, johon 
kiltamme valtuuskunnan puheenjohtaja 
vuorineuvos Simo Palokangas kiinnit-

ti erityistä huomiota puhuessaan killan 
strategiasta valtuuskunnan vuosikoko-
uksessa viime toukokuussa. Palokangas 
korosti sitä, että käytännön kiltatyön pi-
tää tapahtua tietysti kentällä maakunnis-
sa, killan paikallisissa osastoissa. Pääkil-
lan ja hallituksen tehtävä on vetää suuria 
linjoja ja nimenomaan luoda osastoille 
taloudellisia toimintaedellytyksiä. 

Ei tunnu ylisanoilta todeta, että Seppo 
on sisäistänyt porilaisten tunnuslauseen 
”Kunnia - Velvollisuus - Tahto”. 

- Sain kotoa jo melkein synnyinlah-
jana isänmaallisuuden ja vahvan maan-
puolustushengen. 

Seppo ole ei käynyt aliupseerikoulua, 
mutta hänet on ylennetty alikersantiksi.

- Palvelin varusmiehenä Hämeen Rat-
sujääkäripataljoona Lahdessa, mutta ha-
lusin aikanaan liittyä Porin Rykmentin - 
Porin Prikaatin kiltaan, kun prikaati on 
tässä ihan lähellä ja meidän loimaalais-
ten kotivaruskunta. Reserviläisyhdistys 
kiinnosti myös alunperin, mutta pelkkä-
nä ratsumiehenä en päässyt mukaan. Sit-
temmin perustettiin Loimaan seudun re-
serviläiset -järjestö, johon kaikki voivat 
liittyä sotilasarvosta riippumatta kuten 
suojeluskuntaan aikanaan. 

- Meidän vanhempien pitää kertoa 
nuorillemme maanpuolustuksen tärke-
ydestä kiihkoilematta ja saada heidät 
mukaan kiltatyöhön ja reserviläistoi-
mintaan. Ne antavat harjoittajalleen yh-
teenkuuluvuutta ja kaveruutta sekä elä-
myksiä, mutta myös fyysistä ja henkistä 
kuntoa arkiseenkin elämänmenoon. 

johtajana sekä Varsinais-Suomen reser-
viläispiirin 1. ja 2. varapuheenjohtaja-
na sekä piirihallituksen jäsenenä. Hän 
oli Loimaan seudun edustajana poitkään 
myös Reserviläisliiton valtakunnalllisis-
sa kevät- ja syyskokouksissa. Ennen ter-
veytensä heikkenemistä hän oli muka-
na myös paikallisessa jotostoiminnassa 
sekä osallistui valtakunnallisiin SM-jo-
toksiin. Hän kuului myös pääkaupunki-
seudun vääpelikerhoon. Miehen tilille 
kertyi myös suuri määrä paitsi kertaus-
harjoituksia niin erityisesti MPK:n eri-
laisia kursseja. 

Riston siunaustilaisuudesta muodos-
tui suuri surujuhla, jossa moni maanpuo-
lustustaho kunnioitti vainajan muistoa 
laskemalla kukkalaitteen edesmenneen 
haudalle.

Isänmaan mies on poissa
Teksti: Kari Nummila
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Panssarintorjunta-
komppania

Ohjusjoukkue

Yksi porilaisikoni ja todella legen-
daarinen porilaissoturi on vänrik-
ki ja Porin Rykmentin lipunkan-

taja Kaarle Kustaa Polviander (1788 
- 1876). Tätä Pommerin sodan ja Suo-
men kuulua veteraania muistetaan joka 
kesä heinäkuussa Kuru -päivillä: niin 
Porin Prikaati kuin Porin Rykmentin- 
Porin Prikaatin kiltakin laskevat silloin 
muistoseppeleen vänrikin hautamuisto-
merkille, jonka kunnostuksessa Prikaati 
oli taannoin vahvasti mukana. Polvian-
derilla riitti fyysistä ja henkistä kanttia 
sekä uskomattomasti monitaitoisuutta, 
joka oli tarpeen menestykselle niin so-
takentillä kuin sitten siviilielämässäkin. 
Vänrikin sotilasura tarjosi melkein lo-
puttomasti aineistoa sille tarinaankerto-
misharrastukselle, jolla Polviander viih-
dytti kuulijoitaan. Ei ihme, että lähimain 
Ruovedellä 1830-luvulla asunut kirjaili-
ja J.L. Runeberg hakeutui Polvianderin 
pakeille; yleinen käsitys on, että Polvian-
der oli Vänrikki Stoolin esikuva. Tosin 
kirjailija ja hänen Fredrika -vaimonsa 
olivat kuuleman mukaan joskus kieltä-
neet tämän yhteyden. Joka tapauksessa 
Polviander ja Runeberg tekivät yhteisiä 
metsästysretkiä. Polviander oli erityi-
sen taitava erämies sekä käsityöläinen, 
joka teki ”omasta päästään melkein mitä 
vaan” omana aikaan - esim. suustaladat-
tavan luodikon. Papin poika Polviander 
opiskeli ensin Turun Akatemiassa teolo-
giaa, mutta sai kaverinsa potkut; hyvä-
päinen mutta hurja nuorukainen sortui 
liikaa ”kepposiin”. Polviander oli kah-
desti naimissa. Perillisiä syntyi yhteensä 
17! Kurussa Polvianderin vaiheisiin voi 
tutustua vallankin kesällä poikkeamalla 
Kurun vanhalla hautausmaalla ja Kurun 
ulkomuseossa, jonne on siirretty Turus-
ta takaisin Polvianderin hirsitalo. Sieltä 
löytyy kiitettävästi vänrikille kuulunutta 
esineistöä - osin omin käsin tehtyä. Lisä-
nä tarjolla on paljon kirjallista aineistoa. 
Käynti Kurussa ja sen ulkomuseoalueel-
la on vaikka jokaiselle porilaiselle tutus-
tumisen väärti! 

Vänrikki 
Polviander on 
yksi porilais-
ikoni 
Teksti: Kari Nummila

Tupa 9

Jaakonmäki Roope 19 v 
Ylioppilas, Masku
Kaasua!! Suojeluhälytys! 
Motto: ”Roope on koiran nimi.” 

Koskinen Janne 20 v
Artesaani puuseppä, Nokia
Mies vailla kuiskausta. 
Motto: ”Alasti se uni tulee.

Kurula Jori 20 v
Ylioppilas, Turku
”Avainhenkilö”, The master of korpo.
Motto: ”Vain kuolleen korponi yli.”

Kuusela Jari 19 v
Ylioppilas, Lieto
AuK:n oma unissa kiroilija. 
Motto: ”Pieni koko korvataan iskutihey-
dellä.”

Kyytsönen Heikki 19 v
Sähköasentaja, Kemiö
”Kyytsöstä ovelle!” 
Motto: ”Vedä narusta, nauti kesästä.”

Lamminpää Jaakko 20 v
Ylioppilas, Noormarkku
Taistelukenttä vaikenee, Lamminpää ei! 
Motto: ”Lapiot esiin ja jantterijahtiin!” 

Merinen Antti 20 v
Ylioppilas, Lieto
Tuvan herkkäuskoisin. ”OIKEESTI?!” 
Motto: ”Nyt taitaa tulla oikeesti kiire.” 

Tupa 10

Muikku Veikko 20 v
Ylioppilas, Helsinki
Gona-Veke.
Motto: ”Fantastinen leiri.

Musakka Timo 19 v
Rakennusmies, Huittinen
”Hullu” miäs Huittisista.
Motto: ”Rahalla saa ja Toyotalla pääsee.”

Mäntysaari Kalle 19 v
Ylioppilas, Oripää
Hiljainen Pst:n sielu.
Motto: ”Ryynäävä kivi ei sammaloidu.”

Ravantti Olli 19 v
Ylioppilas, Köyliö
Nakkikone
Motto: ”Pojat onks pakko jos ei haluu?”

Syrjälä Kalle 19 v
Ylioppilas, Aura
Särmälä, Mr. Vastejumppa.
Motto: ”Just nättii.”

Vehmanen Timo 20 v
Ylioppilas, Turku
Noheva teltan henki.
Motto: ”Mitä sitä suotta sykkimään.”

Veilamo Juho 20 v
Ylioppilas, Naantali
Vahingossa jopa särmä.
Motto: ”Homma hanskassa, rastit hukas-
sa.”

Aliupseerikussi 1/2008

Ohenen kurssikuva kronikoineen oli jäänyt pois edellisestä lehdestä.
Toimitus pahoittelee tapahtunutta.



Siirrä syksyn hehku mielessäsi 
sotilaskodin lämpöön. ...

Avoinna
ma-to klo 8.30-20.30,

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


