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Porin Prikaati toteuttaa joka päivä jokaista kolmea 
puolustusvoimien päätehtävää. Niistä tärkeintä 
– Suomen sotilaallista puolustamista – toteutam-

me rauhan aikana kouluttamalla asevelvollisia sodan ajan 
joukkoihin. Kriisiaikana valmistaudumme perustamaan 
vastuullemme käsketyt sodan ajan joukot ja johtamaan 
niitä taisteluissa. Kakkostehtävää – muiden viranomaisten 
tukemista – toteutamme antamalla virka-apua poliisille ja 
pelastusviranomaisille näiden sitä pyytäessä. Kaikille puo-
lustusvoimien joukko-osastoille on käsketty kahteen en-
simmäiseen tehtävään liittyviä velvoitteita.

Puolustusvoimien kolmannessa päätehtävässä – osallis-
tumisessa sotilaalliseen kriisinhallintaan – on Porin Prikaa-
tilla keskeinen rooli. Ainoana puolustusvoimien joukko-
osastona toimimme kriisinhallintajoukkojen kansallisena 
johtoportaana sekä aika ajoin perustamme, keskitämme 
ja kotiutamme kriisinhallintajoukkoja. Kansallisena johto-
portaana toimiminen sisältää lukuisan joukon erilaisia teh-
täviä. Näitä ovat esimerkiksi tilannekuvan ylläpitäminen, 
joukkojen henkilöstöasioiden hoitaminen ja hallinto sekä 
joukkojen huollon järjestäminen. Porin Prikaati on myös 
merkittävä kriisinhallintajoukkojen kouluttaja. Vuosittain 
annamme noin 200 vapaaehtoiselle  varusmiehelle pe-
ruskoulutuksen vaativiin kriisinhallintatehtäviin. Heidän 
lisäkseen annamme noin 850:lle käynnissä oleviin ope-
raatioihin vaihtohenkilöstönä lähtevälle rauhanturvaajal-
le heidän tarvitsemansa tehtävänmukaisen koulutuksen. 

Kriisinhallinta-asiat vaativat merkittävän osan Porin Pri-
kaatin huollon voimavaroista ja henkilöstön työpanok-
sesta. Henkilöstöasioiden monimuotoisuus ja kiivas rytmi 
edellyttävät henkilöstöalan ihmisiltä monipuolista ammat-
titaitoa. Joukkojen materiaalisen tuen järjestäminen jos-
kus hyvinkin lyhyellä varoitusajalla vaatii huolto-osaston 
ja huoltokeskuksen henkilöstöltä venymistä ja pitkiä päi-

Kriisinhallinnan 
kansallinen johtaminen 
edellyttää jokahetkistä 
valmiutta

viä. Kriisinhallintajoukkojen tulevan toiminnan suunnitte-
lu edellyttää suunnitteluhenkilöstöltä monipuolista osaa-
mista.

Ajanjakso loka-
kuusta 2008 tähän 
hetkeen on krii-
sinhallinnan osal-
ta ollut erittäin 
kiivastahtinen. Vii-
meisen vuoden ai-
kana olemme muun 
muassa korvanneet 
Tshadin tulipalos-
sa tuhoutuneet va-
rusteet, siirtäneet 
Tshadissa toimin-
not Abechesta Goz 
Beidaan, lakkautta-
neet ja kotiuttaneet 
kriisinhallintajoukon 
Bosniassa, ratkais-
seet Tshadin polttoainevaikeudet, perustaneet ja koulut-
taneet vaalien vahventamisjoukon Afganistaniin, suun-
nitelleet Kosovon joukon supistamisen sekä luonnollisesti 
hoitaneet näiden ohessa perustyön joukkojen tukemisek-
si. Oman lisänsä haasteelliseen toimintaan on tuonut Af-
ganistanin turvallisuustilanteen huonontuminen.

Porin Prikaati on selvinnyt haasteista hyvin ja olen var-
ma, että näin jatkuu tulevaisuudessakin. Tämä johtuu en-
sisijaisesti erittäin ammattitaitoisesta ja korkeasti moti-
voituneesta henkilökunnastamme, joka pyrkii parhaalla 
mahdollisella tavalla tukemaan ”etulinjassa” toimivia soti-
laitamme. Jokainen kriisinhallintajoukkojen tukemisen pa-
rissa työskentelevä ”Porilainen” on toiminut hienosti tun-
nuslauseen ”Rauhanturvaajaa ei jätetä” hengessä.

Huomionarvoista on, 
että olemme ainoa puo-
lustusvoimien joukko-
osasto, jonka johdossa 
on todellisissa operatii-
visissa tehtävissä ole-
via joukkoja. Niiden 
kansallinen johtaminen 
edellyttää Porin Prikaa-
tilta, erityisesti operaa-
tiokeskukselta, ympäri-
vuorokautista valmiutta 
ryhtyä välittömiin toi-
menpiteisiin joukon tu-
kemiseksi. 

”
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Rauhanturvaajien 
ensimmäinen tuki ja turva 
löytyy Huovinrinteeltä

Porin Prikaatin rooli puo-
lustusvoimien sotilaalli-
sessa kriisinhallinnassa on 
operaatioiden kansallinen 
johtaminen. Mitä se oike-
astaan pitää sisällään?

Prikaatin operatiivisen osaston val-
miussektorilla työskentelee kolme 

ns. desk-upseeria, jotka kukin hallin-
noivat määrättyjä operaatioita. Kap-
teeni Jari Hyvösen vastuulla on Afga-
nistanin ISAF-operaatio.
- Työni on oikeastaan yhdistelmä ti-
lanne-, yhteys- ja suunnittelu-up-

seerien sekä sotilasneuvonantajan 
tehtävistä, Hyvönen kuvaa arkista 
aherrustaan.

Tilanneupseerin roolissa hän ylläpi-
tää tilannekuvaa kansallisten proses-
sien etenemisvaiheista kotimaassa ja 
maailmalla. Yhteysupseerin rooli tu-
lee näkyviin mm. siinä, että Hyvönen 

Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

PAIKAN PÄÄLLÄ. Afganistanin 
desk-upseeri, kapteeni Jari Hyvö-
nen käy tapaamassa ISAF-operaati-
ossa palvelevia suomalaisia rau-
hanturvaajia 2 - 3 kertaa vuodessa. 
Tärkeässä osassa näillä käynneillä 
on tutustuminen arkiseen aherruk-
seen kuten partiointiin. 

Desk-upseerilla on monta roolia

- Monesti kuvitellaan, että operaati-
oiden arkista työtä, vaikkapa parti-
ointia, ohjattaisiin täältä kotimaasta. 
Näinhän asia ei ole. Esimerkiksi Afga-
nistanissa toimivan suomalaisen krii-
sinhallintajoukon operatiiviset teh-
tävät käskee kyseisen operaation 
esikunta, ei Porin Prikaati. Meidän 
tehtävämme on ylläpitää reaaliaikais-
ta tilannekuvaa tapahtumista maail-
malla ja tarjota asiantuntemuksemme 

suunnitteluprosessiin. Näiden lisäksi 
kaikki henkilöstöasiat, hallintoon liit-
tyvät toimet sekä huollon järjestelyt 
ja tuki hoituvat meidän toimenpitein. 
Porin Prikaati on kriisinhallintajoukko-
jen ensimmäinen tuki ja turva, jonka 
puoleen rauhanturvaajamme voivat 
kääntyä huolissaan ja murheissaan, 
Porin Prikaatin esikuntapäällikkö, 
eversti Pekka Saariaho muistuttaa.

huolehtii ISAF:n suomalaisjoukon toi-
minnan kehittämiseen ja kansalliseen 
tukeen liittyvien keskeisten kysymys-
ten valmistelusta ja seurannasta koti-
maassa. 
- Yksi osa-alue työtäni on kriisinhal-
lintajoukon toiminnan suunnittelun ja 
kehittämisen valmistelu, mikä on sel-
keästi suunnittelu-upseerin työsarkaa. 
Sotilasneuvonantajan roolissa puoles-
taan pidän esimieheni tietoisina, mis-
sä kulloinkin ollaan menossa ja mihin 
suuntaan, kapteeni Jari Hyvönen ker-
too.

Hyvönen on päivittäin yhteydessä 
suomalaisiin rauhanturvaajiin Afga-
nistanissa ja käy itse paikan päällä 2 - 
3 kertaa vuodessa. 
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Jokainen kriisinhallintapalveluksen 
aloittava rauhanturvaaja, riippu-

matta siitä, onko hän puolustusvoi-
mien palkattuun henkilöstöön kuulu-
va vaiko reservistä rekrytoitu, siirtyy 
Porin Prikaatin työntekijäksi palve-
luksensa ajaksi. Tämän myötä mm. 
heidän palkanlaskentansa hoidetaan 
Huovinrinteeltä. Palkkasihteeri Mirja 
Lindroosin käskystä Puolustushallin-
non palvelukeskus maksaa runsaalle 
740 rauhanturvaajalle heidän veron-
alaisen palkkansa ja verottomat päi-
värahansa, joiden kokonaissumma 
kipuaa lähes 4,5 miljoonaan euroon 
kuukaudessa.
- Palkanmaksun perusteena olevaa 
tietoa tulee monelta eri taholta. Haas-

teena työssäni on se, 
että saan tuon tie-
don riittävän ajois-
sa ja pystyn välittä-
mään sen edelleen 
ajallaan palvelukes-
kukselle, Mirja Lind-
roos kertoo.

Hänen mukaansa 
kiukkuisia puhelui-
ta palkkaansa odot-
televilta rauhantur-
vaajilta ei tule, mutta 
korjauksia maksatukseen joudutaan 
ajoittain tekemään.

Kun puolustusvoimien palvelukses-
sa oleva henkilö siirtyy kriisinhallin-
tapalvelukseen, saattaa syntyä tilan-

ne, jossa hänelle maksetaan edelleen 
kotimaan tehtävän mukaista palkka. 
Onneksi näitä on harvakseltaan, Mir-
ja Lindroos tietää. 

Maailmalla operoivat sotilaalliset 
kriisinhallintajoukot ovat ainoi-

ta maavoimien johdossa olevia ope-
ratiivisia joukkoja. Niillä kullekin on 
käsketty omat tehtävänsä, jotka on 
kyettävä suorittamaan kaikissa olo-
suhteissa. Tämä puolestaan edellyttää 
sitä, että huollon ja täydennysten on 
toimittava. Varastomestari Antti Han-

hilammen johtama huolintaterminaali 
on osa tätä Huovinrinteeltä johdetta-
vaa huollon kokonaisuutta. 

- Porin Prikaatin logistiikkasekto-
rin hankkijat tilaavat joukkojen tar-
vitseman materiaalin, jonka me täällä 
huolintaterminaalissa otamme vas-
taan, viemme kirjanpitoon ja edelleen 
pakkaamme jatkokuljetusta varten. 

Viikoittain on keskimäärin kolme len-
toa eri operaatioihin ja kerran kuussa 
yksi maakuljetus Kosovoon. Kuukau-
dessa tavaraa matkaa maailmalle 35 
– 40 tonnia, Hanhilammi laskeskelee.

Maavoimien Materiaalilaitoksen 
kuljetussektorilla työskentelevä huo-
lintasihteeri Tarja Haavisto hoitaa tul-
limuodollisuudet sähköisesti ja lähe-
tettävä materiaali voidaan toimittaa 
suoraan koneeseen. Tämä helpottaa 
olennaisesti täydennystoimintaa. Pai-
nomääräisesti eniten kuljetetaan ajo-
neuvojen varaosia ja renkaita. Jou-
koille toimitetaan kotimaasta myös 
mm. vettä, lääkintämateriaalia, am-
pumatarvikkeita ja ruokaa kuten ruis-
leipää, makkaraa ja salmiakkia. Suo-
malaisten ahkera saunominen näkyy 
myös huolintaterminaalin työssä.

- Jokaiseen kriisinhallintajoukkoon 
lähetetään keskimäärin yksi kiuas lop-
puunkäytetyn tilalle joka kuukausi, 
varastomestari Antti Hanhilammi tie-
tää. Eikä ne kiukaat olekaan mitä ta-
hansa lämmittimiä, vaan aitoa suo-
malaista laatutavaraa. 

Varaosia, renkaita ja Suomi-muonaa

Mirja huolehtii, 
että rauhanturvaajat 
saavat palkkansa
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Porin Prikaatin esikunnassa si-
jaitsee huone, jonka seinällä ti-
kittää toistakymmentä kelloa. 

Niistä yhdeksän osoittaa paikallista 
aikaa suomalaisten rauhanturvaajien 
toimipaikoilla eri puolilla maailmaa. 
Operaatiokeskus seuraa kriisinhallin-
taoperaatioiden tapahtumia vuoro-
kauden ympäri vuoden jokaisena päi-
vänä.  

- Tshadin ja Afganistanin operaati-
oihin olemme yhteydessä päivittäin, 
ja muistakin operaatioista saamme 
raportit kerran viikossa, kertoo yli-
kersantti Vesa Savela, joka on yksi 
operaatiokeskuksen kuudesta tilan-
nevalvojasta.

Operaatiokeskus 
valvoo yötä päivää

Kaikki tilannevalvojat ovat koke-
neita rauhanturvaajia, jotka tuntevat 
omakohtaisesti olosuhteet useimmissa 
operaatioissa. Yhteydenpito joukkoi-
hin sekä yksittäisiin sotilastarkkailijoi-
hin ja esikuntaupseereihin hoidetaan 
sähköpostin ohella kotimaisilla ja pai-
kallisilla matkapuhelinliittymillä. Vii-
meisenä varmistuksena ovat satel-
liittipuhelimet. Operaatiokeskuksen 
keräämät viikkoraportit kriisinhallin-
taoperaatioiden tilanteesta päätyvät 
puolustusvoimien eri johtoportaiden 
kautta aina poliittisen päätöksenteon 
huipulle.

Operaatiokeskus saa ensimmäise-
nä tiedot kriisinhallintaoperaatioiden 

tapahtumista. Mikäli esimerkiksi ope-
raatiossa loukkaantunut rauhantur-
vaaja pitää evakuoida kotimaahan, ti-
lannevalvoja järjestää asian.

- Evakuointilento ja tarvittava lää-
kintähenkilöstö ovat lähtövalmiina 
muutamien tuntien kuluessa soitos-
tamme. Palveluspaikasta riippumat-
ta kotimaista sairaalahoitoa tarvitseva 
potilas pyritään toimittamaan hoito-
paikkaansa mahdollisimman pian, yli-
kersantti Vesa Savela kertoo.

OSAAVISSA KÄSISSÄ. Operaatiokes-
kuksen tilannevalvojat ovat kokenei-
ta rauhanturvaajia. Ylikersantti Vesa 
Savelalla (etualalla) on takanaan 
viisi reissua ja ylikersantti Jorma Koi-
vistolla peräti seitsemän.
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EUFOR / ALTHEA
YK:n turvallisuusneuvoston v. 2004 hy-

väksymä päätöslauselma antoi mandaatin 
EU:n Bosnia-Hertsegovinan sotilaallisel-
le kriisinhallintaoperaatiolle. Suomi osal-
listuu operaatioon viidellä esikuntaupsee-
rilla.

UNTSO
V. 1948 perustetun sotilastarkkailuope-

raation tehtävänä on valvoa Israelin ja 
sitä ympäröivien arabimaiden kesken sol-
mittuja aseleposopimuksia sekä estää yk-
sittäisten tapausten eskaloituminen krii-
seiksi. Suomi on osallistunut operaatioon 
vuodesta 1967, nykyisin 15 sotilastarkkai-
lijan voimin.

ISAF
YK:n valtuuttaman operaation tehtä-

vänä on tukea afgaaniviranomaisia luo-
maan vakautta ja turvallisuutta maahan. 
Suomalaisia rauhanturvaajia on noin 130, 
jotka palvelevat pääasiassa Pohjois-Afga-
nistanissa Ruotsin johtaman PRT Mazar- 
e-Sharifin alaisuudessa. Mukana on myös 
siviilikriisinhallinnan erityisasiantuntijoita. 
Lisäksi suomalaisia työskentelee esikun-
taupseereina sekä Afganistanin armeijan 
henkilöstöä kouluttavana OMLT (Opera-
tional Mentoring and Liaison Team) -hen-
kilöstönä.

KFOR
YK:n mandaatilla toimivan Nato-johtoi-

sen operaation tehtävänä on turvallisen 
elinympäristön ja liikkumisvapauden tur-
vaaminen kaikille kosovolaisille. Suoma-
lainen kriisinhallintajoukko on osa moni-
kansallista Keskistä taisteluosastoa, jonka 
komentajana toimii prikaatikenraali Seppo 
Toivonen. Suomalaisten määrä supistuu 
marraskuun aikana noin 250:een.

UNMIL
Operaation tehtävänä on tukea tulitau-

kosopimuksen täytäntöönpanoa ja rau-
han palauttamista eri osapuolten välille, 
suojata YK:n henkilöstöä ja omaisuutta, 
tukea humanitääristä avustustyötä sekä 
avustaa Liberian kansallisen turvallisuu-
den kehittämistä. Suomi osallistuu ope-
raatioon kahden esikuntaupseerin voimin. 

EUNAVFOR / ATALANTA
EUNAVFOR Somalia -operaatio (ATA-
LANTA) on EU:n ensimmäinen merel-
lä toteutettava kriisinhallintaoperaatio. 
Sen tavoitteena on parantaa Somali-
an rannikkovesien turvallisuutta suo-
jaamalla humanitaarisia kuljetuksia ja 
muuta meriliikennettä alueella sekä luo-
malla läsnäolon ja valvonnan kautta pe-
lotevaikutus merirosvouden vähentä-
miseksi. Suomesta on mukana kaksi 
sotilasta, joiden palveluspaikka on operaati-
on esikunnassa Englannin Northwoodissa. 

UNMIS
Operaation perustehtävänä on Sudanin 

hallituksen ja SPLM/A:n (Sudan People’s 
Liberation Movement/Army) välisen rau-
hansopimuksen täytäntöönpanon valvo-
minen Etelä-Sudanissa. Kyseessä on tark-
kailijaoperaatio,  johon osallistuu yksi  suo-
malainen  esikuntaupseeri Khartoumissa. 

UNMOGIP
Sotilastarkkailuoperaatio on toiminut 

Intian ja Pakistanin kiistellyllä raja-alu-
eella vuodesta 1949. Nykyisin aseista-
mattomien sotilastarkkailijoiden tehtävä-
nä on valvoa tapahtumia ja raportoida 
niistä vuosien 1971 - 1972 sodan tuli-
taukolinjan tuntumassa. Suomi on osal-
listunut operaatioon vuodesta 1961, ny-
kyisin viiden sotilastarkkailijan voimin. 

MINURCAT II
Määräaikaiseksi perustetun EU -ope-

raation päätyttyä Tshadissa ja Keski-Afri-
kan tasavallassa toimintaa jatkoi YK:n MI-
NURCAT-operaatio, jonka tavoitteena on 
parantaa turvallisuustilannetta ja edistää 
pakolaisten paluuta, humanitaarista toi-
mintaa sekä jälleenrakennusta. Operaa-
tion päätehtäviä ovat tshadilaispoliisien 
kouluttaminen siviilien ja pakolaisleirien 
turvallisuustilanteen parantamiseksi, ih-
misoikeustilanteen tarkkailu ja tshadilais-
viranomaisten koulutus sekä alueellisen 
turvallisuustilanteen tukeminen. Suoma-
laisia on mukana n. 80.

Suomen osallistuminen
operaatioihin
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Miten tilanne muuttui Af-
ganistanissa komentaja-
kautenne seitsemän kuu-
kauden aikana? 

Turvallisuustilanne Afganistanissa 
on kehittynyt kuluvan vuoden aika-
na huonoon suuntaan. Kaikilla mitta-
reilla mitattuna tilanne tämän päivän 
Pohjois-Afganistanissa on huonompi 
kuin koskaan ISAF-operaation aika-
na. Kapinallisten ja rikollisten toiminta 
on kiihtynyt vastuualueellamme eri-
tyisesti kahdella rajoitetulla alueella. 
Näillä alueilla on käyty kaikki ne tuli-
taistelut, joissa me suomalaiset olem-
me olleet mukana. Muualla laajalla 
vastuualueellamme tilanne on säily-
nyt suhteellisen rauhallisena.
 

Onko Suomen kriisin-
hallintajoukon toiminta 
muuttunut viime kuukau-
sina, kun iskuja on tullut?

Yleisesti voidaan todeta, että Pro-
vincial Reconstruction Team Ma-
zar-e-Sharif:n (PRT MeS) joukkojen 
käyttöperiaatteet ovat muuttuneet 
kuluvan vuoden aikana. Keväästä al-
kaen olemme lisänneet yhteisparti-
ointia paikallisten turvallisuusviran-
omaisten kanssa. Samalla aiemmin 
käytetty Mobile Observation Team 
(MOT) -partiointi perinteisessä muo-
dossaan on jäänyt vähemmälle. Ta-
voitteenamme on ollut, että mahdol-
lisimman moni partio on yhteispartio 
joko Afganistanin armeijan tai poliisin 
tai molempien kanssa.

Suomalainen kriisinhallintajoukko 
on toiminut erinomaisesti meitä vas-
taan tehdyissä iskuissa. Toimintam-
me on ollut yksinkertaista ja perustu-
nut käytettävissä olevan materiaalin 
tehokkaaseen käyttöön. Siten on toi-
mittu, kun on harjoiteltu. Toimintata-
poja ei ole tarvinnut muuttaa iskujen 
vuoksi.

Joukkojen käyttöperiaatteita on 
toki kehitetty jatkuvasti. Liikumme 
nykyään panssaroidulla ajoneuvoil-
la. Etukäteen tiedossa olevilla vaikeilla 
alueilla käytämme suurempia joukko-
kokonaisuuksia. Arvioimme koko ajan 
ympäristöä ja siinä tapahtuvia turval-
lisuusmuutoksia. Meillä on kyky rea-
goida nopeasti kehittyviin uhkiin ja 
tehdä tarvittavia toimintatavan muu-
toksia.

Afganistanin rauhantiellä 
on monta mutkaa Teksti ja kuvat: Mikko Niiles

Tavoitteenamme on 
ollut, että mahdol-
lisimman moni par-
tio on yhteispartio 
joko Afganistanin 
armeijan tai polii-
sin tai molempien 
kanssa.

”
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Onko Porin Prikaatin an-
tama rotaatio- ja valmi-
usjoukkokoulutus ajan 
tasalla? Onko siinä mieles-
tänne kehitettävää?

Porin Prikaatin antama noin kol-
men viikon pituinen rotaatiokoulutus 
on mielestäni ajan tasalla. Koulutusai-
heet kattavat alueella tarvittavat tie-
dot riittävässä määrin. Säkylässä to-
teutettu koulutusjakso on tehokas 
kokonaisuus. Tähän liittyy oleellises-
ti toimialueella annettava noin viikon 
mittainen jatkokoulutus. Vasta sit-
ten joukot ovat valmiita aloittamaan 
operatiiviset tehtävänsä. Keskeistä ro-
taatiokoulutuksen onnistumiselle on 
kouluttajien oikea valinta.

Koulutusta voidaan toki aina kehit-
tää. Tulevaisuudessa voisi olla hyvä 
yhdistää voimavaroja ruotsalaisten 
kanssa. Näin päästäisiin harjoittele-
maan kansainvälistä yhteistoimintaa 
jo ennen alueelle menoa. Samalla voisi 
olla mahdollisuus konkretisoida kou-
lutusta yhä enemmän. Yhteiskoulu-
tusta voisi olla erityisesti viestikeskus-
ten ja tilannekeskusten henkilöstön 
kesken. Samoin esikunnan henkilös-
tön olisi hyvä työskennellä yhdessä 
ruotsalaisten kollegoidensa kanssa jo 
ennen alueelle menoa.

Valmiusjoukkokoulutus on mieles-
täni erinomaisella tasolla. Uskallan 
sanoa tämän siksi, että nuorten po-
rilaisten miesten muodostaman vaali-
vahvennusjoukon toiminta on todella 

ammattimaista ja korkeatasoista. He 
olivat valmiita tehtäviinsä heti alusta 
lähtien. Tämä on mielestäni seurausta 
hyvästä koulutuksesta. Force Protec-
tion Platoon (FPP) on tosi kova jouk-
ko. 

Mitä neuvoja annatte vas-
tuun ottavalle rotaatiolle 
2/09?

Jokainen tukikohdan portista ulos-
lähtevä partio on ”taistelupartio”. 
AINA on oltava valmiina.

Jokaisen Afganistanissa palvelevan 
sotilaan tehtävä on tärkeä. Jokaisen 
on hoidettava oma ruutunsa niin hy-
vin kuin osaa. Kaverista on pidettävä 
huolta. Kurin on oltava tiukka. Jokai-
sen on omalta osaltaan vaalittava jou-
kon hyvää henkeä ja korkeaa moraa-
lia.

Miten odotatte turvalli-
suustilanteen ja Afganis-
tanin tilanteen ylipäätään 
kehittyvän vuodessa tai 
pitkällä aikavälillä?
Oman arvioni mukaan turvallisuusti-
lanne Afganistanissa ei tule parantu-
maan aivan lähitulevaisuudessa. Us-
kon kuitenkin, että pian alkava talvi 
vähentää kapinallisten ja rikollisten 
aktiviteetteja määräajaksi. Ensi vuon-
na pidettävät maan parlamenttivaalit 
tulevat jälleen haastamaan Afganis-
tanin omat turvallisuusviranomaiset 

ja tietenkin myös ISAF-joukot. Työtä 
turvallisemman Afganistanin eteen 
on vielä paljon edessä.

Miten koitte henkilökoh-
taisesti SKJA:n komen-
tajuuden? Mitä opitte? 
Saitteko näkemystä ja 
kokemusta, jota pystytte 
hyödyntämän tulevaisuu-
dessa?

Suomen kriisinhallintajoukon ko-
mentajuus Afganistanissa on hieno 
tehtävä. Itse pidin tehtävästä todella 
paljon. Joukko tekee tehtävästä erin-
omaisen. Meillä oli huippujengi koos-
sa Afganistanissa kesällä 2009.

Kuluneeseen seitsemään kuukau-
teen mahtuu paljon tapahtumia, jot-
ka ovat kehittäneet minua ihmisenä 
ja johtajana. Varmuudella tämän vuo-
den kokemukset pysyvät muistissani 
ja mukanani tulevaisuudessa. Uskon 
niistä olevan myös hyötyä.

Missä tehtävässä olitte 
ennen SKJA:n komentajan 
tehtävää? Entä mikä on 
seuraava tehtävä?

Ennen Afganistania toimin Kaartin 
Pataljoonan komentajana reilut kak-
si vuotta. Marraskuun alusta aloitan 
uuden työtehtäväni puolustusminis-
teriössä.

Suomen Afganistanis-

sa olevan kriisinhal-

lintajoukon komen-

tajan tehtävät juuri 

luovuttaneen eversti-

luutnantti Ahti Kurvi-

sen haastattelu tehtiin 

syyskuussa 2009. 
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Sadekauden päättyminen 
merkitsee muutosta suoma-
laisten rauhanturvaajien toi-
minnassa Tshadissa. Heli-

koptereiden sijaan voidaan taas alkaa 
turvautua pääsääntöisesti ajoneuvoi-
hin. Tämä tarkoittaa sitä, että joukot 
viettävät yhä useamman yön savan-
nilla väliaikaisissa leireissä. Syys-lo-
kakuun taitteessa kelit alkoivat olla 
jo sellaisia, että ajoneuvoilla päästiin 
taas pitkästä aikaa Koukou Angara-
naan. Vaikka Koukou Angarana si-
jaitsee vain muutaman kymmenen 
kilometrin päässä suomalaisten tuki-
kohdasta Goz Beidasta, sinne pääs-
tiin sadekaudella lähinnä helikopte-
reilla. Joukoille kopteripartiointi on 
haastavaa, koska jokainen rauhantur-
vaaja kantaa mukanaan kaiken tarvit-
semansa varustuksen. 

Tshad – vettä, 
aurinkorasvaa 
ja hikeä...

UINTIKYKYINEN VAUNU. Sadekaudella muta ja wadit eli 
sadevesiuomat hankaloittavat myös paikallisten asejouk-
kojen toimintaa siinä missä rauhanturvaajienkin.

Teksti ja kuvat: Tuomas Rimpiläinen
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Valkoinen auto kapuaa ylös tie-
tä, jota ei tunnistaisi tieksi, ellei 
olisi viettänyt aikaa Afrikassa. 

Sadekausi on kasvattanut muutamia 
pensaita keskelle traktoripolkua muis-
tuttavaa tietä, mutta maastoauto jy-
rää ne vaivatta. Autoa kuljettaa YK:n 
pakolaisjärjestön UNHCR:n Goz Bei-
dan toimiston johtaja Jose Fischel. 
Määränpää on MINURCAT II -kriisin-
hallintaoperaation eteläisen sektorin 
suurin asutuskeskus. 

Pian edessä avautuu 17 000 asuk-
kaan pakolaisleiri D’Jabal. Ilmasta kat-
sottuna leiri näyttää aivan Goz Beidan 
naapurikylältä, joka on kaavoitettu ja 
järjestetty kurinalaisemmin. Se koos-
tuu neljästä suuresta neliöstä, jot-
ka puolestaan koostuvat kymmenistä 
pienistä kortteleista, joissa jokaises-
sa on alun perin ollut 20 telttaa. Jo 
vuosia sitten perinteiset afrikkalai-
set olkimajat korvasivat teltat. Leirin 
pakolaiset ovat paenneet Darfurista 
säilyttääkseen henkensä. Paluuta ko-
tiin ei ole näköpiirissä, joten leiristä on 
tehty koti. Kaikki normaalin afrikka-
laisen kylän toiminnot löytyvät myös 
D’Jabalista. Vesi, jätehuolto, kaavoi-

tus ja moni muu asia on järjestetty 
paljon paremmin kuin ympäröivässä 
yhteiskunnassa. 

Auto valuu nyt ”Oxford Streetiä” 
pitkin. Asukkaat heiluttavat iloises-
ti käsiään. D’Jabalissa ongelmia aihe-
uttavat lähinnä perheväkivalta ja var-
kaudet. Yleisin varastettu omaisuus 
on aasi. Lähempänä Sudanin rajaa si-
jaitsevilla pakolaisleireillä ongelmana 
on asejoukkojen värväys. Kapinalliset 
värväävät sotilaita taistelemaan Suda-
nin hallitusta vastaan, eikä värväyty-
viä voi olla ymmärtämättä. 

- Jos tilanne Sudanissa ei parane, 
nämä ihmiset voivat olla täällä vie-
lä 10 vuoden kuluttua, Fischel sanoo 
mietteliäänä, osa on ollut täällä jo vii-
si vuotta.

Jotkut pakolaisista opiskelevat kan-
salaisjärjestöjen avustuksella ompe-
lemista, hitsausta ja puutöitä. Jotkut 
ovat jopa käyneet kotona Darfuris-
sa. Suurin osa kuitenkin vain odottaa 
pääsyä kotiin. Koti sijaitsee Darfurissa, 
Keski-Afrikan tasavallassa tai muual-
la Tshadissa. Odottajia on yhteensä 
513 000. 

Leireillä odottaa puoli 
miljoonaa pakolaista

Sadekausi on tasapuolisen 
vaikea kaikille

Muta ja wadit eli sadevesiuo-
mat hankaloittavat myös paikallis-
ten asejoukkojen toimintaa siinä mis-
sä rauhanturvaajienkin. Sadekaudelle 
Tshadissa onkin tavanomaista, että 
hallitusta vastaan taistelevat kapi-
nalliset keräävät voimiaan tukikoh-
ta-alueillaan. Tänä aikana suurimman 
turvallisuusuhan paikallisväestölle ja 
YK:n henkilöstölle muodostavat kapi-
nallisjoukkiot, jotka yrittävät hankkia 
itselleen täydennystä ryöstelemällä. 
Nyt on taas odotettavissa kapinallisten 
kiihtyvää toimintaa Tshadin hallitusta 
vastaan. Merkittävin ero sadekauden 
ja kuivan ajan välillä on lämpötilassa, 
sillä siinä missä sade kastelee joukot 
sadekaudella, hiki tekee saman kui-
valla kaudella. Sadekaudella pitkiä yli 
40 asteen hellejaksoja on vähän, kun 
taas kuivalla kaudella ne ovat enem-
män sääntö kuin poikkeus. 

Erikoisvarusteista helpo-
tusta paahteeseen

Suomalaisten aavikkomaastopuku 
on huomattavasti tavanomaista hen-
gittävämpi ja kevyempi, vaunuihin on 
asennettu ylimääräinen ilmastointilai-
te, teltat on varustettu järein ilmas-
tointilaittein sekä aurinkosuojakatok-
sin ja joukoilla on koko ajan tarjolla 
urheilujuomia. Lisäksi rauhanturvaajat 
koulutetaan jo Suomessa tajuamaan 
riittävän juomisen merkitys. Esimer-
kiksi taisteluliiviin kiinnitettävä vesi-
säiliö, josta juodaan letkun avulla, on 
osoittautunut operatiivisessa toimin-
nassa käteväksi. Kuumimpina päivinä 
vettä voi kulua reilusti yli kymmenen-
kin litraa päivässä.

 
Yö kaukopartiossa savan-
nilla on huikea kokemus

Aurinkorasva on vaaleille suomalai-
sille tärkeä varuste, mutta niinkin suu-
ret suojakertoimet kuin 30 tai 50 suo-
jaavat paahteelta vain osittain. Siksi 
pukeutumiseen on kiinnitettävä jat-
kuvasti huomiota. Maastossa joukot 
majoittuvat kahden hengen teltois-
sa tai ajoneuvon kylkeen kiinnitettä-
vän pressun alla. Kuivalla kaudella voi 
hyvin maata ulkosalla pelkän hyttys-
verkon alla ja katsella linnunrataa. Af-
rikan taivaan alla nukkuminen on mo-
nelle ikimuistoinen kokemus. 

SINGERI TUTUKSI. Saksalaisen avustusjärjestön ammattikoulussa pako-
laiset ja muut alueen asukkaat voivat opiskella esimerkiksi ompelemista. 
Poljettava ompelukone on Tshadissa vielä ammattilaiskäyttöön sopiva 
kodinkone. 
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Keväällä 1998 Kosovon maa-
kunnassa Serbiassa, serbi- ja 
albaaniväestön kesken val-
linneet erimielisyydet yltyi-
vät paikallisten yhteenotto-
jen kautta veriseksi sodaksi. 
Elokuussa YK:n turvallisuus-
neuvosto laati päätöslausel-
man 1244, jossa vaadittiin 
kaikkien siviiliväestöön koh-
distuvien väkivaltaisuuksien 
lopettamista, sotarikollisten 
pidättämistä sekä poliittisen
Kosovo-ratkaisun etsimistä.

Taistelut kuitenkin jatkuivat Ko-
sovon maakunnassa ja vasta 
Naton 24. maaliskuuta 1999 

aloittamat ilmapommitukset saivat 
sotatoimet loppumaan ja johtivat lo-
pulta 9. kesäkuuta Serbian ja Naton 
allekirjoittamaan rauhansopimuk-
seen. Rauhansopimukseen liittyen 
pommitukset lopetettiin, serbijoukot 
poistuivat Kosovosta ja Nato-johtoi-
set KFOR-joukot ottivat maakunnan 
valvontaansa. Vielä samana kesänä, 
27.elokuuta Kosovoon saapui myös 
Suomalainen kriisinhallintajoukko, 
joka on toiminut alueella siitä saakka.

Vuonna 2004 etninen väkivalta nos-
ti Kosovossa jälleen päätään. KFOR-
joukot saivat tilanteen kuitenkin ver-
rattain nopeasti rauhoitettumaan, 
jonka jälkeen Kosovon maakunnan 
kehitys kulki tasaisesti kohti sen yksi-
puolisesti 17. helmikuuta 2008 julista-
maa itsenäisyyttä. 

Siviilikriisinhallinta
etusijalla

Tilanne Kosovossa on pysynyt rau-
hallisena jo pitkään ja sen seurauk-
sena KFOR:in rooli Kosovossa on 

Kosovossa on
edistytty kymmenes-
sä vuodessa
Teksti ja kuvat: Mika Väisänen
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Suomalaisten yhteysupseeritiimi-
en (Liaison and Monitoring Team) 
käyttöön vihittiin 27. heinäkuuta 
2009 uusi LMT-talon nimeä kan-
tava toimipiste Keskisen taistelu-
osaston vastuualueella sijaitsevassa 
Drenasin/Glocovacin kaupungissa. 
Tätä ennen suomalaiset LMT-tiimit 
olivat toimineet SKJK:n (Suomalai-
nen kriisinhallintajoukko Kosovos-
sa) pääleiristä Camp Villestä sekä 
ruotsalaisten Camp Victoriasta kä-
sin.

Suomalainen LMT-talo-konsepti 
on entuudestaan tuttu sekä hyväk-
si todettu jo Bosniassa ja siksi sen 
lanseeraaminen Kosovoon oli help-
poa ja luontevaa. Konseptiin sisäl-
tyy fyysisen tukikohtarakennuksen 
lisäksi myös palkattua henkilökun-
taa. Paikallisten ihmisten keskuu-
desta palkattua henkilökuntaa tar-
vitaan muun muassa keittäjiksi ja 

siivoojiksi.
Yhteysupseeritiimien tehtävänä 

on kerätä ja välittää tietoa avoimi-
en lähteiden kautta tapaamalla pai-
kallisia virkamiestason vaikuttajia ja 
myös yksityisiä ihmisiä. LMT-tiimien 
motto onkin ”Feel the Pulse of the 
Kosovars”.

Uuden LMT-taloon keskitetyn yh-
teysupseeritoiminnan myötä LMT-
tiimit asuvat ja toimivat jatkuvasti 
paikallisten ihmisten keskuudessa. 
Uusi toimintamalli on siten aikai-
sempaa pehmeämpi tapa lähestyä 
paikallista väestöä, joka madaltaa 
vastavuoroisesti myös heidän kyn-
nystään lähestyä KFOR:ia. Paikalli-
nen väestö, media mukaan lukien, 
onkin ollut toimintamallista var-
sin kiinnostunut. Odotettavissa on, 
että malli luo entistä avoimemman 
ja suoremman kanavan paikallisen 
väestön ja KFOR:in välille.

muuttunut tärkeimmästä alueen tur-
vallisuudesta vastaavasta voimate-
kijästä lähinnä kolmannen linjan toi-
mijaksi. KFOR:in perustehtävä on 
kuitenkin edelleen varmistaa turvalli-
nen elinympäristö ja liikkumisen va-
paus kaikille kosovolaisille ja alueella 
toimiville kansainvälisille avustusjär-
jestöille. Tärkeimmät toimijat alueella 
ovat nykyisin YK:n väliaikaishallinnon 
UNMIK:in joulukuussa 2008 alkaen 
korvannut Euroopan siviilikriisinhal-
lintaoperaatio EULEX sekä Kosovon 
oma poliisi.

Keskisen prikaatin ja sittemmin Kes-
kisen taisteluosaston alueella toi-
mineeseen Suomalaiseen kriisinhal-
lintajoukkoon kuului vuonna 1999 
kaikkiaan 800 rauhanturvaajaa useis-
sa eri leireissä ja tukikohdissa. Täl-
lä hetkellä SKJK:n (Suomalainen krii-
sinhallintajoukko Kosovossa) vahvuus 
on 411 rauhanturvaajaa ja käynnis-
sä olevan rakennemuutoksen myötä 
vahvuus tulee supistumaan 250 rau-
hanturvaajaan vielä kuluvan vuoden 
loppuun mennessä. 

Ville tarkasti
nimikkoleirinsä

Yksi asia on vuosien varrella kuiten-
kin pysynyt samana ja se on Liplja-
nin kaupungissa sijaitseva suomalais-
ten pääleiri Camp Ville, joka nimettiin 
Suomalaisen kriisinhallintajoukon en-
simmäinen komentajan, everstiluut-
nantti Kari Sainion pojan mukaan. 
Leirin nimeä ja kriisinhallintaoperaa-
tion alkuvaiheita muisteltiin viimek-
si 27. elokuuta 2009, kun SKJK juhli 
kymmenen vuotta kestänyttä toimin-
taansa alueella. Suomesta kutsuttiin 
luonnollisesti kunniavieraiksi eversti-
luutnantti Sainio ja hänen poikansa 
Ville.

ENSIMMÄINEN ITSENÄISYYSPÄIVÄ.
Ihmiset ovat kerääntyneet Pristinan 
keskustaan Newborn-monumentil-
le juhlimaan Kosovon ensimmäistä 
itsenäisyysjulistuksen vuosipäivää 
27.2.2009.

Talo lähellä paikallista väestöä
Teksti ja kuva: Mika Väisänen 
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Porin Prikaatin kolmikko
aitiopaikalla Unkarissa
Teksi: Asko Tanhuanpää

Kuvat: Asko Tanhuanpää ja 

Juha Miettinen

.

.

PUSTALLA PUHALTAA. Hannele 
Toivonen ja Mika Saarinen viihty-
vät Unkarin komennuksellaan ai-
nakin kaksi vuotta, mahdollisesti 
pidempäänkin.



Juha Miettinen asuu Unkarissa 
MTV kolmoselta virkavapaalla olevan 
vaimonsa Riitan kanssa. Perheeseen 
kuuluu myös Unkarissa syntynyt neljä 
ja puolivuotias irlanninsetteri Iiris, joka 
on siis päässyt palaamaan juurilleen.

Myös Hannele Toivosella on mu-
kana aviopuoliso, puolustusvoimista 
eläkkeellä oleva komentajakapteeni 
Kari Toivonen.

- Onneksi täällä on paljon ohjelmaa 
myös aviopuolisoille eli minulle ja rou-
ville, Kari Toivonen naurahtaa.

Suomalaisten kansallisen vanhim-
man tehtäviä Papassa hoitava Mika 
Saarinen on pääosan ajastaan yksin, 
mutta hänen yrittäjävaimonsa toi-
menkuva antaa mahdollisuuden pi-
dempiinkin kausiin Unkarin leppoisas-
sa ilmapiirissä.

Luutnantti Saarinen itse on läm-
mittänyt Unkarissa myös nuoruus-
vuosiensa harrastuksen eli mootto-
ripyöräilyn. Entinen SM-liigatason 
jääkiekkoilija taittaa nimittäin työmat-
kansa 850-kuutioisella Suzuki Intru-
derilla.

Kaikkien Papassa työskentelevi-
en suomalaisen työsopimus on mallia 
2+1. Koko kvartetti on yhtä mieltä sii-
tä, että loppuun asti ollaan jos se on 
vain suinkin mahdollista.

Unkari ei ole yhdellekään suoma-
laiselle ensimmäinen komennus ulko-
maille, vaan koko ryhmä on ehtinyt 
kunnostautua aiemmin myös rauhan-
turvatehtävissä. Hannele Toivonen on 
yksi alkuperäisistä ”Elisabethin en-
keleistä” eli hän oli mukana vuon-
na 1992 Golanille lähteneessä ensim-
mäistä suomalaisten naisturvaajien 
joukossa.

Mika Saarinen on puolestaan pal-
vellut kahdesti Makedoniassa ja ker-
ran Bosniassa, Juha Miettinen on Ko-
sovon ja Bosnian veteraani ja Sami 
Kaasalaisen rt-kokemus on peräisin 
Kosovosta.
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Porin Prikaatin palkkalistoil-
la kotimaassa olevat Hannele 
Toivonen, Mika Saarinen ja 
Juha Miettinen voivat hyväl-
lä syyllä sanoa olevansa ai-
tiopaikalla Unkarin Papassa 
toimivassa monikansallisessa 
kuljetuslentokoneprojektis-
sa. HAW:ssä eli Heavy Airlift 
Wingissä on mukana kaik-
kiaan 12 maata ja noin 150 
ihmistä. Projektin suoma-
laiskvartetin täydentää Sami 

Kaasalainen.

- Koko projektin ytimenä ovat kol-
me isoa Boening C-17 Globemaster 
-kuljetuskonetta, kuljetusupseerina 
Huovinrinteellä ja varastopäällikkönä 
Papassa toimiva luutnantti Mika Saa-
rinen korostaa.

Suomen ohella HAW-projektissa 
ovat mukana Natoon kuuluvat Bulga-
ria, Viro, Yhdysvallat, Romania, Hol-
lanti, Slovenia, Unkari, Norja, Puola 
ja Liettua. Sotilasliiton ulkopuolisista 
maista mukaan on otettu lisäksi Ruot-
si.

- Tämä on nykypäivää. Suomen 
kaltainen maa ei lähde nykyisin yk-
sinään enää rauhanturvaoperaatioi-
hinkaan, vaan kaikki pyritään teke-
mään yhdessä muiden kanssa. Ilman 

yhteistyötä meillä ei olisi koskaan ol-
lut mahdollisuutta päästä osallisiksi 
tämän tasoisista kuljetuskoneista, sa-
noo Saarinen.

- Käytännön työssä ei ole näky-
nyt missään vaiheessa, miltä taus-
talta kukin tulee. Mukana on isojen 
Nato-maiden edustajia ja tukikohtaa 
komentava eversti John D. Zarwors-
kykin tulee Yhdysvalloista, mutta 
suomalaiset ja ruotsalaiset on otettu 
vastaan täysin samoin oikeuksin kuin 
Nato-maidenkin väki, puuttuu tiedo-
tusupseeri Miettinen keskusteluun. 
Unkariin hän lähti Porin Prikaatin kan-
sainvälisten asioiden tiedottajan teh-
tävistä.

Papan kolmas porilainen eli Hanne-
le Toivonen työskentelee Unkarissa 
puolestaan komentotoimiston clerk-
kinä eli ”yleisnais-toivosena”. Yksi 
alkukuukausien vaativimmista teh-
tävistä oli HAW:n aloitusjuhlallisuuk-
siin ajoitetun kirjan tekeminen yhdes-
sä kapteeni Miettisen kanssa.

- Parasta tässä työssä on kotimaa-
han verrattuna ehdottomasti se, että 
saan nyt käyttää kielitaitoani ihan eri 
mittakaavassa kuin Porin Prikaatissa, 
Toivonen vertaa.

Säkylään ja Porin Prikaatiin Hanne-
le Toivonen siirtyi kolmisen vuotta sit-
ten Niinisalosta, kun Puolustusvoimi-
en Kansainvälisen Keskuksen toiminta 
siellä lopetettiin. Prikaatissa hänen tit-
telinsä on matkasihteeri.

Täällä pärjää, kun-
han ymmärtää olla 
liikenteessäkin oma 
riittävän kahjo 
itsensä.

”

PORILAISKOLMIKKO. Papan komennuskunta on ennättänyt yhteispotret-
tiin. Hannele Toivonen on saanut vierelleen Juha Miettisen (kesk.) ja Mika 
Saarisen.
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Sotilasvala Saviseudun 
sydämessä
Teksti: Matti Vihurila

Kuvat: Kari Nummila, Sakari Salo ja Samuli Vahteristo
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Yli kahden vuosikymme-
nen tauon jälkeen ”Pori-
laiset” alokkaat vannoivat 
sotilasvalansa Loimaalla 
elokuun lopulla. Pesäpal-
lokentällä järjestetty tilai-
suus keräsi paikkakunnal-
le tuhatpäisen omaisten ja 
ystävien joukon. Valatilai-
suuden päätteeksi prikaa-
ti sai vastaanottaa edeltä-
jänsä, JR6:n lipun.

Valapäivän tapahtumat alkoivat 
sotilasvakuutuksen antamisel-
la Loimaan entisessä suojelus-

kuntatalossa Heimolinnassa. Loimaan 
kauppalan sankarihaudalla suoritetus-
sa seppeleenlaskussa valan vannovan 
saapumiserän edustajana puheen piti 
loimaalainen Viljami Hoffren.

JR35:n riveissä jatkosodassa taistel-
lut loimaalainen sotaveteraani, korp-
raali Olavi Jokela toimi valan kaavan 
esilukijana. Valan vannomisen jälkeen 
puhunut Porin Prikaatin komentaja, 
eversti Eero Pyötsiä muistutti nuoria 
sotilaita sotilasvalan velvoitteista.

- Te sotilasvalan juuri vannoneet so-
tilaat olette valanne myötä liittyneet 
perinteikkääseen joukkoon, joka vie-

lä tänäänkin tunnetaan nimellä ”Pori-
laiset”. Muistakaa ja painakaa syvälle 
mieliinne sotilasvalanne ehkä keskei-
sin kohta, joka kuuluu: ”Joukkoa, jo-
hon kuulun sekä paikkaani siinä en 
jätä missään tilanteessa, vaan niin 
kauan kuin minussa voimia on, suori-
tan saamani tehtävän loppuun”.

Kymmenen sotaveteraanin voimin 
esiintynyt Korsulaulajat kajautti pu-
heiden jälkeen kappaleet ”Me Tam-
menlehvät” ja ”Veteraanin iltahuu-
to”. Ennen ohimarssiin siirtymistä 
Porin Prikaati sai vastaanottaa edel-
täjänsä eli JR6:n lipun, jonka luovut-
ti helsinkiläinen sotaveteraani, majuri 
Olli Vuorio.

OHIMARSSI SYYNISSÄ. Uunituoreiden jääkärien, pioneerien ja viestimiesten 
ohimarssin otti vastaan eversti Eero Pyötsiä seurassaan sotaveteraanit Olavi 
Jokela (vas.) ja Olli Vuorio sekä Loimaan kaupunginvaltuuston puheenjohta-
ja Mika Mutala (oik.).

ME TAMMENLEHVÄT. Loi-
maalainen veteraanikuoro 
Korsulaulajat ovat johtajaa ja 
säestäjää lukuun ottamatta so-
dankäyneitä veteraaneja, joista 
vanhin on 91-vuotias kersantti 
Onni Jokinen (eturivissä oik.)
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Kunnioitetut sotiemme veteraanit, 
hyvät naiset ja herrat! 

Loimaa on saanut osakseen kunni-
an isännöidä Porin Prikaatin vuoden 
2009 toisen saapumiserän sotilasva-
laa, mikä on erityisen hienoa meil-
le loimaalaisille alokkaille. Valapäi-
vän perinteisiin kuuluu myös tärkeänä 
osana sankarivainajien kunnioittami-
nen kohta suoritettavalla seppeleen-
laskulla.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 92 
vuotta Suomen itsenäistymisestä. Se 
ei suinkaan ole itsestäänselvyys, vaan 
suurilla uhrauksilla ja kansamme tin-
kimättömällä asenteella ansaittu. Tal-
vi- ja jatkosodissa periksi ei annettu, 
vaikka vihollisen ylivoima oli monin-
kertainen. Suomalaisella sisulla taiste-
lua jatkettiin viimeiseenkin jäljellä ole-
vaan voiman rippeeseen. Tätä sisua 
löytyy erityisesti teiltä, arvon sotave-
teraanit.  Sota jätti suuret arvet kan-
saamme. Monet menettivät henken-
sä kotiemme puolesta , suojellessaan 
lapsiaan ja perheitään vieraalta val-
loittajalta. Tähän sankarihautaan näi-
tä urheita miehiä on haudattu yli 80, 
ja lisää sankarivainajia lepää muilla 
nykyisen Loimaan alueella sijaitsevilla 
sankarihaudoilla.

Suomalaiset ovat kautta aikain pe-
rustaneet maanpuolustuksensa yksit-
täisten taistelijoiden laatuun ja vah-
vaan yhteisöllisyyteen. Kuluneiden 
viikkojen aikana me Porin Prikaatin 
heinäkuun saapumiserän alokkaat 
olemme harjoitelleet ahkerasti soti-
laan perustaitoja tullaksemme jonakin 
päivänä taitaviksi sotilaiksi. Olemme 
myös  pyrkineet kehittämään itseäm-
me Teidän esimerkkinne mukaisiksi, 
arvon sotaveteraanit. Varusmiespal-
velus on muuttunut vuosien saatossa 
hyvin paljon ja uusia haasteita tulee 
vastaan päivittäin. Kehitys ei ole suin-
kaan rajoittunut ainoastaan maas-
topuvun kuvioinnin päivittymiseen. 
Vaikka ajat muuttuvat, isältä pojalle 
periytyy edelleen vahva tahto puolus-
taa isänmaatamme. Tämä tahto ei ole 
kadonnut, eikä tule katoamaan mi-
hinkään. Toivokaamme kuitenkin, et-

OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA. Alokas Viljami Hoffren puhui Loimaan 
kauppalan sankarihaudalla. Taustalla seppeleen laskuun osallistuneet kap-
teeni Matti Vihurila ja eversti Eero Pyötsiä.

tei Suomen kansan tarvitse enää kos-
kaan puolustaa maataan asein, vaan 
että voimme jatkaa yhteiskuntamme 
rakentamista rauhan vallitessa. 

Monet Teistä, arvon sotaveteraa-
nit, joutuivat meidän iässämme läh-
temään rintamalle. Se, ettei meidän 
kohtalomme ole sama, on teidän an-
siotanne. Itsenäisyytensä säilyttänees-
tä Suomesta on kehittynyt hyvinvoin-
tivaltio, jossa jokaisella on oikeuksia ja 
vapauksia huomattavasti enemmän 
kuin suurella osalla maailman väes-

töstä.  Te olette siis toiminnallanne 
rakentaneet vankan pohjan ja hyvät 
edellytykset kehittyä tälle pohjoisel-
le paratiisillemme, rakkaalle kotimaal-
lemme Suomelle, missä kansamme 
saa tänä päivänä elää vapaana, sini-
ristilipun liehuessa korkeuksissa. On 
kuitenkin syytä muistaa, että kaikes-
ta huolimatta meillä on myös velvolli-
suuksia. Yksi niistä on asevelvollisuus, 
mitä minä ja runsaat tuhat palvelus-
toveriani olemme parhaillaan suorit-
tamassa loimaalaisten kotivaruskun-
nassa Porin Prikaatissa. Sotilasvalan 
myötä olemme valmiit ottamaan kan-
nettavaksemme oman vastuumme 
isänmaan puolustamisesta.

Suuressa kiitollisuudessa laskemme 
nyt seppeleen sankarivainajien muis-
tolle.

Urheiden 
miesten 
muistolle

”Vaikka ajat muuttu-
vat, isältä pojalle pe-
riytyy edelleen vahva 
tahto puolustaa isän-
maatamme.
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Kun poikani Viljami päätti pu-
heensa Loimaan sankarihau-
dalla, oli pakko nieleskellä ja 

pyyhkiä silmäkulmaansa. Jos Viljamin 
pappa, vuonna 1918 syntynyt sota-
veteraani Aimo Hokka olisi vielä elos-
sa, hän olisi varmasti kuunnellut pu-
hetta ylpeyttä tuntien ja ajatellut, 
etteivät hänen ja aseveljiensä uhrauk-
set isänmaata puolustaessa menneet 
hukkaan. 

Kutsunnoista oli kulunut jo pitkä 
aika siihen hetkeen, jolloin seisoim-
me sankarihaudalla ja varusmiespal-
veluksen alkamisen ehti siinä ajas-
sa unohtaa. 13. heinäkuuta oli vain 
päivämäärä, jota ennen Viljamin piti 
tehdä kaikkea mahdollista: juhlia yli-
oppilaaksi tuloa, lukea pääsykokei-
siin, tehdä töitä ja viettää lomaakin 
koko loppukesän edestä. Äitinä vie-
ressä seuratessa huomasin, että mitä 
lähemmäksi 13. päivä tuli, sitä ahke-
rammin alkoi juoksulenkkejä ilmestyä 
viikko-ohjelmaan. Oli hienoa seurata 
pojan ja hänen kavereidensa innos-
tusta nostaa kuntoa ennen armei-
jaan menoa: motivaatio pärjäämisestä 

Iso askel kohti 
aikuisuutta

oli kaikilla korkealla. Heinäkuun alus-
sa selvisi vielä opiskelupaikka Tam-
pereen teknisessä yliopistossa, joten 
Viljamin oli helppo lähteä varusmies-
palvelukseen. Myös meille vanhem-
mille pojan armeijaan meno oli tärkeä 
asia; varsinkin isälle, joka on reservin 
yliluutnantti. 

Kun palvelukseenastumispäivä koit-
ti, oli pakko halata poikaa lähtiessä ja 
toivottaa onnea. Toisaalta häntä piti 
hieman myös tönäistä kohti ovea, sil-
lä todellisuudessa samalla nuori mies 
ottaa ison askeleen kohti aikuisuutta. 
Se on askel, mikä jokaisen on jossain 
vaiheessa otettava eikä äidin pidä sil-
loin kovasti oven suussa nyyhkiä.

Mitenköhän Säkylässä 
pärjätään?

 Ensimmäisten viikkojen aikana tätä 
varmaankin mietiskelevät kaikki äi-
dit ja miksei myös isät. Tiesin kuiten-
kin, että turhaan ei saa hössöttää; 
mitä nyt isä pistettiin pari kertaa soit-
tamaan kuulumisia. Aina olivat asi-
at kunnossa. Viljami totesi, että hyvin 

menee, kun talon tavat tulivat tutuksi.  
Eräänä viikonloppuna, jolloin alokkaat 
eivät päässeet vapaalle, kävimme kat-
somassa poikaa Huovinrinteen soti-
laskodissa. Viljami kertoi, että hänet 
oli käsketty seuraavana päivänä esi-
kuntaan. Minä hermostuin, että mitä 
pahaa sinä olet tehnyt? Seuraavana il-
tana hän soitti ja kertoi pitävänsä so-
tilasvalalla puheen sankarihaudalla ja 
osallistuvansa seppeleenlaskuun. Olin 
todella ylpeä ja pidin sitä suurena 
kunniatehtävänä, jonka poikamme ja 
myös me vanhemmat varmasti muis-
tamme koko loppuikämme.

Viljami painotti puheessaan isäl-
tä pojalle periytyvää vahvaa tahtoa 
puolustaa isänmaatamme, mutta toi-
voi samalla saavansa rakentaa yhteis-
kuntaa ilman aseita rauhan vallitessa. 
Uskon, että kaikki sotilasvalansa van-
novat alokkaat ja heidän vanhempan-
sa yhtyvät tähän ajatukseen. Nyt kun 
eri puolilla maailmaa soditaan ja oma 
pieni Suomemme myös kohtaa tur-
vattomuutta monin tavoin, on tärke-
ää, että meillä on toimiva järjestelmä, 
jolla kouluttaa motivoituneita nuoria 
miehiä ja naisia puolustamaan isän-
maatamme. 

Kirjoittaja Merja Hokka-Hoffren on 
loimaalainen erikoishammaslääkäri 
ja oppilas Viljami Hoffrenin äiti. Oi-
kealla Viljamin isä Mika Hoffren.
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Porilaisen päiväkirja

Porin Prikaatiin siirtyneet

Reservistä:

Kersantti Lauri Rosvall 6.7.2009
Kersantti Aleksi Petranen 6.7.2009
Kersantti Niina Valtanen 6.7.2009
Kersantti Jussi Mäkilä 6.7.2009
Kersantti Aleksi Mäkilä 6.7.2009
Kersantti Sanna Kantola 6.7.2009
Kersantti Antti Niemi 6.7.2009
Alikersantti Esa Elomaa 6.7.2009
Kersantti Jari Välimaa 6.7.2009 
Vänrikki Kalle Mäntysaari 13.7.2009
Kersantti Matti Ranki 13.7.2009
Kersantti Jukka Tapiola 20.7.2009
Korpraali
Markus Tojkander 3.8.2009
Ylikersantti Mikko Jalarvo 31.8.2009
Kersantti Jan Lehtinen 10.8.2009
Kersantti 
Marko Liimatainen 10.8.2009
Kersantti 
Antti Karhuvaara 10.8.2009
Sotilasvirkamies 
Tommi Toppinen 1.9.2009
Kersantti Mika Mäki 1.9.2009
Kapteeni Janne Suominen 7.9.2009
Kersantti Riku Itkonen 16.9.2009
Sihteeri Jani Lehtimäki 28.9.2009
Kersantti Joonas Järä 5.10.2009

Maanpuolustuskorkeakoulusta:

Everstiluutnantti 
Seppo Vainio 1.8.2009
Kapteeni Teemu Nurmela 1.8.2009
Luutnantti Arttu Kamila 27.8.2009
Luutnantti
Augusti Kankare 27.8.2009
Luutnantti Antti Kaurala 27.8.2009
Luutnantti 
Oula Kähkönen 27.8.2009
Luutnantti Topi Laitila 27.8.2009
Luutnantti 
Tuomas Lamminen 27.8.2009
Luutnantti
Tuomas Rapala 27.8.2009
Luutnantti Anttu Terho 27.8.2009
Majuri Janne Mäkitalo 1.9.2009

Suomenlahden Meripuolustusalueen 
Esikunnasta:

Sosiaalikuraattori 
Tuula Nummela 1.10.2009

Viestirykmentistä:

Insinöörimajuri Tapio Vuori 1.9.2009

Porin Prikaatista siirtyneet

Reserviin:

Vänrikki 
Ville Piispanen 9.8.2009
Asentaja Markku Kosonen 1.9.2009
Kapteeni Jussi Tammisto 1.9.2009
Vänrikki Onni Laiho 6.9.2009
Yliluutnantti 
Mikko Sallinen 6.9.2009
Toimistosihteeri 
Satu Heinonen 4.10.2009

Itä-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan:

Everstiluutnantti 
Esa Hyytiäinen 1.8.2009

Maavoimien Esikuntaan:

Everstiluutnantti 
Joni Lindeman 1.8.2009
Kapteeni Jouni Koskinen 1.9.2009

Maanpuolustuskorkeakouluun:

Kapteeni Lasse Torpo 1.9.2009

Pioneerirykmenttiin:

Ylikersantti 
Oskari Tähkäpää 1.8.2009

Suomenlahden Meripuolustusalueen 
Esikuntaan:

Sosiaalikuraattori 
Maija Linna 1.10.2009

Ilmavoimien Teknilliseen kouluun:

Yliluutnantti Rami Mäkelä 1.8.2009

Varsinais-Suomen Aluetoimistoon:

Majuri 
Sauli Hongisto 1.8.2009

Everstiluutnantti 
Seppo Vainio

Majuri Janne Mäkitalo
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JR 6:n lippu 
prikaatille

Loimaan sotilasvalan yhteydessä 
Porin Prikaatilla oli kunnia vas-

taanottaa yhden edeltäjäjoukkonsa, 
Jalkaväkirykmentti 6:n (JR6) lippu. Li-
pun luovuttivat veteraanit Olli Vuo-
rio, Eino Liukkonen ja Eino Liitola.

Jalkaväkirykmentti 6 eli Kannaksen 
kahlaajat oli 18. Divisioonan yksikkö 
jatkosodassa. Sen rungon muodos-
tivat välirauhan aikaisen 6. Prikaatin 
yksiköt täydennettynä Saimaan suo-
jeluskuntapiirin yksiköillä. Sodan pää-
tyttyä JR 6:tta ei kotiutettu, vaan siitä 
muodostettiin rauhan ajan rykmentin 
runko. Joukko siirtyi kolmena kuljetu-
seränä rautateitse uuteen sijoituspaik-
kaansa Turkuun, missä se oli kokonai-
suudessaan 30.11.1944.   

Porin Prikaatin entiset komentajat 
vierailivat elokuussa ”kotijoukko-

osastossaan”. Tällä kertaa perehdyt-
tiin vaativaan kansainväliseen kou-
lutukseen ja uusimpaan kalustoon.  
Kenraaliluutnantti Erkki Setälä, 92, tii-
visti vierailijoiden yhteisen ajatuksen.

- Prikaatiin on entisenä komenta-
jana tänne on aina mukava palata ja 
huomata, että porilaishenki elää ja voi 
hyvin ja koko ajan kehitystä tapah-
tuu. On mukava huomata, että kent-
täkoulutus on samaa reilua ja reipas-
ta kuin meidän aikoina, välineet vaan 
ovat muuttuneet. Pitäisikö sanoa sa-
moin kuin Keinonen totesi aikanaan 
minulle koulutustarkastusta pitäessä, 

josta prikaati sai hyvin korkean arvo-
sanan. ”Melkein yhtä hyvä kuin mi-
nun aikanani”, oli paljon sanottu Kei-
noselta. Me voimme reilusti sanoa, 
että ainakin yhtä hyvä kuin meidän 
aikana.

 

LEPPOISA TUNNELMA. Porilaisko-
mentajat Tuija Luoman haastatel-
tavina. Oikealta kenraaliluutnantti 
Erkki Setälä, kansanedustaja ja pri-
kaatikenraali Olli Nepponen, prikaa-
tikenraali Markku Nikkilä, kenraali-
majuri Olli Rekola, eversti Markku 
Aherto ja isäntänä toimiva eversti 
Eero Pyötsiä.

Porin Prikaatin varusmiehet 
nappasivat hopeaa ammun-
nan sotilaiden SM-kisojen 
Parolan kilven kilpailussa. 
Lisäksi prikaatin ampujat si-
joittuivat yleismestaruuskil-
pailussa kolmanneksi.

Yhtä hyvä kuin meidän aikana
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo
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Valtakunnan korkein po-
liisiviranomainen, poliisi-
ylijohtaja Mikko Paatero 
on siitä harvinainen reser-
vin upseeri, että hän selvi-
si varusmiesajastaan vain 
kymmenellä kuukaudel-
la. Tämä selittyy sillä, että 
alokas Paatero pääsi start-
taamaan harmaisiin kuu-
kauden mittaisella pakolli-
sella lomajaksolla.

- Tuolloin 1960-luvun lopulla jou-
duttiin säästämään monesta asias-
ta ja yksi säästökohteista oli armeija. 
Varusmiesaikaa leikattiin kuukaudella 
ja minun tapauksessani tuo säästöai-
ka osui heti palveluksen alkuun, Paa-
tero naurahtaa.

Vuosi oli tarkalleen 1967. Mikko 
Paatero astui palvelukseen kranaa-
tinheitinkomppaniaan heti ylioppilas-
kirjoitusten jälkeen. Päinvastoin kuin 
monella kohtalotoverilla, hänellä oli 
kuitenkin jo valmis opiskelupaikka 
odottamassa Turun oikeustieteellises-
sä tiedekunnassa.

- Pakko tunnustaa, että en muista 
armeija-ajasta enää juuri mitään. Sen 
kuitenkin muistan, että olin kaikessa 
suhteessa innokas kaveri, pidin koko-

naisuudesta.
- Armeijasta saatu johtamisoppi oli 

mieleen jo silloin, Paatero tiivistää.
Yksi niistä yksittäisistä muistoista, 

jotka ovat vielä mielessä liittyy Reser-
viupseerikoulun legendaariseen Kirk-
kojärven marssiin Haminassa.

- Olin oman joukkueeni johtaja ja 
kaikki näytti sujuvan erinomaisesti, 
kunnes edessä oli toiseksi viimeinen 
rasti ja suunnistustehtävä. Valitsin 
matkaan porukan parhaan suunnista-
jan ja pari muuta, joiden piti varmas-
ti pysyä mukana, mutta niin vain ne 
eksyivät matkalla. Olimme siinä vai-
heessa koko kisan johdossa, mutta 
siihen menivät kärkisijat, Paatero ma-
naa vielä reilut 40 vuotta myöhem-
min.

Poliisiylijohtajalla erikoinen alku varusmiesuralle

Alokas Paatero starttasi
kuukauden säästölomalla
Teksti: Asko Tanhuanpää    Kuvat: Asko Tanhuanpää, Mikko Paateron kotialbumi
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Erinomainen 
palveluspaikka

1960-luvun lopun Huovinrinnet-
tä Mikko Paatero kehuu kaikin puolin 
loistavaksi palveluspaikaksi.

- Maastot ympärillä olivat hienot 
ja mikä parasta kasarmit lähes uu-
sia. Onneksi ne olivat kuitenkin olleet 
käytössä jo niin kauan, että pahin sii-
vousinto oli mennyt. Kaiken kaikkiaan 
paikka oli yksi Suomen tyylikkäimmis-
tä varuskunnista ja on sitä varmasti 
edelleenkin, hän miettii.

Varusmiespalvelusta suorittaessaan 
Paatero pelasi koripalloa SM-sarjassa 
Turun Riennon joukkueessa joukkue-
toverinaan muun muassa legendaa-
rinen Kari Liimo. Vuosien 1967-71 
välissä kaksi SM-mitaliakin voittanut 

mies muistaa, että urheilijan lomat 
pyörivät jo tuohon aikaan suhteellisen 
kivuttomasti.

- Kun rikos on jo vanhentunut voin 
tunnustaa, että sain kerran yhden yli-
määräisen loman seuran harjoitus-
leiriä varten. En kuitenkaan löytänyt 
koskaan loma-anomuksessa mainit-
tua harjoituspaikkaa. Ehkä siinä kävi 
niin, että seuran johto oli halunnut 
antaa anomuksen lähettäessään mi-
nulle ylimääräistä lepoaikaa.

- Säännöllisestä urheiluharrastuk-
sesta ja suhteellisen kovasta koulu-
tuksesta huolimatta painoni nousi ar-
meija-aikana kuitenkin peräti kuusi 
kiloa, Paatero kertoo.

Myös poika palveli 
Säkylässä

Reservissä kapteeniksi ylennyt Mik-
ko Paatero on vieraillut Porin Prikaa-
tissa sittemmin kymmeniä kertoja 
virkansa puolesta, mutta viime työ-
paikan siirtyminen Turusta Helsinkiin 
on jättänyt käynnit nyt vähemmälle. 
Aikanaan hän pääsi nauttimaan soti-
laskodin munkeista myös isän ominai-
suudessa, kun poika palveli prikaatis-
sa kiväärimiehenä.

Poliisiylijohtaja on käynyt virkan-
sa puolesta useita neuvotteluja puo-
lustusvoimien edustajien kanssa myös 
yhteistyön kehittämisestä. Pääsään-
töisesti se toimii hänen mukaansa jo 

nyt hyvin, joskin kehitettävää riittää 
edelleenkin.

- Sotilaita pyydetään apuun, kun 
poliisin omat resurssit eivät riitä. Ar-
meija voi auttaa poliisia esimerkik-
si kalustollaan, meillä kun ei ole ni-
mittäin omasta takaa mitään Paseihin 
verrattavaa. Muita sellaisia paikkoja, 
missä erikoiskoulutusta tarvitaan ovat 
muun muassa raivaustehtävät mah-
dollisten räjähteiden poistamiseksi.

- Isompien valtiovierailujen aika-
na kysymykseen tulee myös vartioin-
tiapu, sillä nykypäivän sotilaspoliisit 
ovat äärimmäisen hyvin koulutettua 
ja kielitaitoista joukkoa, Paatero miet-
tii.

Paatero johtamaan 
poliisihallitusta

Poliisin viime vuoden lopulla toteut-
tama iso organisaatiouudistus on ra-
juine keskittämiseen sujunut Kaari-
nassa asuvan, mutta Helsingissä töissä 
käyvän 61-vuotiaan poliisiylijohtajan 
mukaan hyvin. Peruspoliisityössä pe-
lättiin törmäyksiä, mutta niiltä on on-
neksi vältytty.

- Uudistustyö jatkuu edelleenkin. 
Ensi vuoden alussa toimintansa aloit-
taa nimittäin poliisihallitus, joka val-
voo kaikkia laitoksia. Poliisihallitus 
vastaa annettujen linjojen käytän-
nön toteutuksesta ja ministeriön osal-
le jää rahasta, strategioista ja poliitti-
sista asioista huolehtiminen, Paatero 
selvittää.

- Tiivistettynä voisi sanoa, että po-
liisin johtamisjärjestelmä suoristuu, 
yksinkertaistuu ja tehostuu. Samalla 
käytännöt ja kansalaisten kohtelu yh-
denmukaistuvat entisestäänkin, hän 
linjaa.

Armeija voi auttaa po-
liisia esimerkiksi ka-
lustollaan, meillä kun 
ei ole nimittäin omas-
ta takaa mitään Pasei-
hin verrattavaa.

”
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Komppanian äiti vaan ei 
vääpeli

Teksti: Matti Vihurila   Kuvat: Matti Vihurila ja Sini Äikäksen kotialbumi

24-vuotias turkulainen Sini Äikäs siirtyi viime heinäkuun 
alussa miehisestä maailmasta toiseen, lopettaessaan laivale-
vyseppä-hitsaajan työt STX:n telakalla Turussa ja astuessaan 
naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen Säkylässä. Gene-
sis-luokan loistoristeilijän lohkojen koonti muuttui sotilaan 
perustaitojen opetteluun Esikunta- ja Huoltokomppanian ri-
veissä. Monen muun varusmiehen tavoin Siniä jäi siviiliin 
odottamaan oma rakas - ei kuitenkaan poikaystävä tai puoli-
so - vaan oma 5-vuotias Jasse-poika.
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- Armeijan suorittaminen on pitkä-
aikainen haaveeni, jota olen kypsy-
tellyt jo useamman vuoden. Katsoin, 
että nyt on sopiva hetki sen suorit-
tamiseen. Minusta on sanottu, että 
olen johtajatyyppiä, ja johtajakoulu-
tukseen pääsy olikin yksi tavoitteeni, 
aliupseerikurssilla oppilaana palveleva 
Sini Äikäs kertoo.

”Miksi, äiti?”
Yksinhuoltaja-äidin hakeutuminen 

vapaaehtoiseen asepalvelukseen on 
varsin poikkeuksellinen ratkaisu. Äidin 
ollessa palveluksessa 5-vuotias Jasse 
asuu tätinsä kanssa Turussa. 

- Oma äitini oli hieman ihmeis-
sään ratkaisustani. Isosiskoni kanssa 
olemme hyvin läheisiä, ja hän puo-
lestaan kannusti yrittämään ja lupa-
si pitää pojasta hyvää huolta. Lähties-
säni hän sanoi, että kesken ei sitten 
ole takaisin tulemista. Kun työpaikal-
la mainitsin lähdöstäni, hylsyt alkoivat 
lentelemään saman tien, työkaverien 
muistellessa omia armeija-aikojaan.  
He vannottivat, että rautaa pitää olla 
kauluksessa, kun palaan töihin. Po-
mokin lupasi tarjota pullakahvit.

Jassen ensimmäinen kysymys oli 
tietysti ”miksi?”. Sini kertoi pojalle 
lähtevänsä toteuttamaan pitkäaikais-
ta haavettaan, mutta vain vuodeksi. 
Pisimmillään kiinniolot ovat pitäneet 
äidin ja lapsen erossa kolme viikkoa, 
mutta vapaat viikonloput he ovat tii-
viisti yhdessä. Jasse on kerran käynyt 
tapaamassa äitiä sotilaskodissa, mutta 
Loimaan sotilasvalalle ja omaistenpäi-
vään hän ei päässyt. Äidin tekemiset 
armeijassa ovat kiinnostaneet poikaa 
kovasti, ja hän onkin päiväkodissa 
kertonut niistä ylpeänä kavereilleen. 

- Kun Jasse sotilaskotivierailun jäl-
keen meni siskoni kanssa lähikaup-

paan, hän tervehti vastaan tullut-
ta virkapukuista vartijaa sotilaallisesti 
viemällä käden lippaan. Tämä oli ollut 
hieman ihmeissään, mutta vastannut 
tervehdykseen ystävällisellä nyökkä-
yksellä, Sini Äikäs naureskelee. 

Asenne ratkaisee
Palvelustoverit ja kouluttajat ovat 

suhtautuneet äiti-varusmieheen ym-
märryksellä. Sinin jämäkkä asenne 
ja päättäväisyys ovat tulleet huoma-
tuiksi, mistä kertoo sekin, että va-
rusmiesjohtajat palkitsivat hänet pe-
ruskoulutuskauden jälkeen naisten 
kannustuspalkinnolla.

- Armeija on oma maailmansa, mis-
tä ulkopuolinen siviili ei tiedä oikeas-
taan mitään. Itse olen viihtynyt täällä 
mainiosti. Huomaan yksinhuoltajuu-

teni myötä kasvaneeni myös vastuun-
tuntoisemmaksi kuin nuoremmat pal-
velustoverini. Mielessä on käynyt 
ajatus, josko armeijasta löytyisi jatkos-
sa ammattikin.

Yksinhuoltaja-äidin varusmiespal-
velus on monessa mielessä haasteel-
lista, myös taloudellisesti. Sini Äikäs 
kuitenkin vakuuttaa, että toimeen tul-
laan.

- Järjestely- ja asennekysymys tä-
mäkin. Olen minimoinut omat meno-
ni siten, ettei ylimääräisiä kuluja syn-
ny. Kela maksaa asumiskulut ja lapsen 
sotilasavustuksen, minkä lisäksi tule-
vat varusmiehen päivärahat, lapsilisä 
ja elatusmaksu. Näillä olemme pärjän-
neet toistaiseksi aivan hyvin, oppilas 
Sini Äikäs vakuuttaa.

PASIN KYYDISSÄ. Jasse-poika 
ei yhteensattumien johdos-
ta päässyt seuraamaan äitinsä 
valatilaisuutta Loimaalla eikä 
osallistumaan omaistenpäivään 
Huovinrinteellä. Porin Prikaati 
järjesti syyskuussa Jasselle yksi-
tyisen tutustumiskäynnin varus-
kuntaan. Päivän aikana ajeltiin 
mm. Pasi-kuljetuspanssariajo-
neuvolla. Sotilaskotisisarten lah-
joittama maastopukuinen nalle 
kulki tiukasti mukana päivän 
tapahtumissa.
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Kesä jätti meidät jo tältä vuo-
delta, mutta aurinkoiset läm-
pimät kelit ovat onneksi jat-

kuneet ja saatelleet meidät vähitellen 
syksyn tummeneviin iltoihin. Heinä-
elokuussa tosin alokkaamme saat-
toivat joutua lujille harjoitellessaan 
peruskoulutuskaudella maastossa 
täysissä varusteissa, mutta ei se sade-
kaan aina niin mukavalta tunnu – var-
sinkaan jatkuessaan pitkään.

Sotilaskodissa on eletty normaa-
lia kesäkautta ja valmistauduttu hil-
jalleen tulevaan väistöön.  Ulkona ur-
heilukentällä näkyy olevan tilapäisen 
sotilaskodin käyttöön tarkoitettuja 
rakennelmia ja viimeisimmän tiedon 
mukaan joulukuun alussa saamme 
aloittaa tavaroiden siirtämisen.

Kesän ja alkusyksyn 
tapahtumia

Uudet alokkaat saapuivat Huovin-
rinteelle 13.7. ja heille pidettiin 17.7. 
sotilaskodissa perinteiset tulojuhlat. 
Tulojuhlassa, jota myös arkisemmin 
”alokasillaksi” sanotaan, alokkail-
le tarjottiin Sinebrychoffin sponsoroi-
mat Coca-colat, kevyttä ohjelmaa ja 
sotilaskotisisarten Päivi Sepän ja He-
lena Koiviston vuorotellen juonta-
ma tietoisku sotilaskodin toiminnasta. 
Muusta ohjelmasta vastasivat Säky-
län Naisvoimistelijoitten tanssiryhmä 
ja euralaisbändi Like Tomorrow.  Apu-
na olivat lisäksi sotilaskodin kesätytöt 
Katriina Kupi ja Anna-Maija Vihot-
tula jakaen ovella limuja tilaisuuteen 
saapuville alokkaille.

Myös Porin Prikaatin järjestämä tu-
lojumalanpalvelus on perinteinen alo-
kastilaisuus, jossa Säkylän Sotilasko-
tiyhdistys jakaa alokkaille Sotilaan 
virsikirjan. Virsikirjoja olivat jakamas-
sa sunnuntaina 19.7. Helena Koivisto 
ja Päivi Seppä.

Sisarten kesäretki 8.8. järjestettiin 
vaihteeksi lähiseudulle ja tutustuimme 
esihistorian aikaan Eurassa.  Aiheesta 
lisää jutussa   ”Naurava lohikäärme.”  
Mukana oli 25 sisarta.

VIHERHIUKKASET 
3/2009

Koonnut: Helena Koivisto

Ikivihreiden jaoston kesäretki 20.8. 
suuntautui Harjavaltaan Emil Ceder-
creutzin museoon.  Sisaret tutustui-
vat museon kokoelmiin ja nauttivat 
lounaan museon kahvilassa. Retkelle 
osallistui 11 sisarta.

Syyskuun sisariltaa vietettiin 10.9. 
tutustumalla Säkylän tk-sairaalaan ja 
fysioterapian tiloihin.  Sisaremme ter-
veydenhoitaja Seija Muurinen piti lu-
ennon kalsiumin ja D-vitamiinin mer-
kityksestä osteoporoosin ehkäisyssä. 
Fysioterapeutti Valma Salomaa opas-
ti käytännön harjoitusten avulla mei-
tä hoitamaan lihaksiamme niin, että 
ne ja tukirankamme pysyisivät mah-
dollisimman kauan hyvässä kunnossa.  
Lopuksi juotiin sotilaskodin tarjoamat 
munkkikahvit. Sisariltaan osallistui 40 
sisarta. 

Länsi-Suomen Sotilaskotiläänitoi-
mikunnan syyskokouksessa Keuruul-
la 12.9. yhdistystämme edusti va-
rapuheenjohtaja. Marita Torkkeli. 
Kokouksessa käsiteltiin syyskokouk-
selle määrätyt asiat. Huoltorykmen-
tin sotilaskotipäällikkönä Länsi-Suo-
men sotilaskotiläänissä jatkaa Maarit 
Huhtala Niinisalosta. Naisten Valmi-
usliiton alueneuvottelukuntien soti-
laskotiedustajaksi valittiin Tuula Kal-
liokoski Niinisalosta ja varalle Marita 
Torkkeli Säkylästä.

Tulevia syksyn tapahtumia
Kirjastosisarten koulutustilaisuus 

lauantaina 3.10. Parolannummella, 
samana päivänä myös LSK-sisarten 
koulutusta, tarkemmin sisarkirjeessä.

Uusien sisarten koulutustilaisuus 
keskiviikkona 7.10. Sotilaskodissa 
Marita Torkkelin vetämänä. Tilaisuu-
dessa kerrotaan sotilaskotitoiminnas-
ta Suomessa ja omassa paikallisyhdis-
tyksessä, minkä lisäksi joukko-osaston 
edustaja saapuu kertomaan tärkeim-
mästä yhteistyökumppanistamme Po-
rin Prikaatista.  

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki 
sotilaskotityöstä kiinnostuneet ja toi-
mintaan mukaan haluavat!

Lokakuun sisarillassa torstaina 8.10. 
Tupalan Hovissa Säkylässä saamme 
kuulla Matti Kankaanniemen alustuk-
sen aiheesta ”Ihmisen arvostaminen 
ja huomioiminen”. Tarjolla on myös 
pientä iltapalaa.  Katso tarkemmin si-
sarkirjeestä tai yhdistyksen nettisivuil-
ta!

Yhdistyksen syyskokous on tors-
taina 26.11. Sotilaskodin remontin 
vuoksi kokous pidetään myöhemmin 
ilmoitettavassa paikassa. 

Sisarten pikkujouluja vietämme lau-
antaina 12.12. Tampereen Teatterissa 
näytelmän ”Eläkepommi” parissa ja 
sen jälkeen ruokailemme. 

Sotilaskotiliiton ja MPK:n yhteistyö-
nä toteutettava kuntotesti sisarille jär-
jestetään kävelytestinä, josta myös 
enemmän seuraavassa sisarkirjeessä.

Seuratkaa yhdistyksen kotisivu-
ja osoitteessa www.sotku.fi - monet 
asiat selviävät nopeimmin sitä kaut-
ta.  Oikein virkeää syksyä kaikille si-
sarillemme!
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Heinäkuun saapumiserän 
palveluksen kiireisimpään 
vaiheeseen mahtui myös 
hieman viihdettä. Säky-
län Sotilaskodin ja Porin 
Prikaatin varusmiestoimi-
kunnan syyskuun alussa 
järjestämä viihdeilta oli 
varmasti monelle taisteli-
jalle rentouttava kokemus 
harmaan palvelusarjen 
keskellä.

Viihdeiltaan osallistui run-
saat parisataa varusmiestä, 
ja muutama siviilihenkilökin 

pääsi nauttimaan hyvästä musiikista 
aivan lähietäisyydeltä. Illan esiintyjän, 
suomirockyhtye Haloo Helsingin! esi-
tys pärähti käyntiin radiossakin soivil-
la kappaleilla, joiden sanat monet va-
rusmiehet osasivat melkeinpä ulkoa. 
Ensimmäisten kappaleiden myötä 
tunnelmakin nousi silmissä ja eturivi 
täyttyi innokkaista musiikin ystävistä. 
Illan aikana kuultiin myös juuri julkais-
tun albumin biisejä, jotka olivat hie-
man tuntemattomampia, mutta fiilis 
näissäkin oli aivan päätähuimaavaa.

Tunnelman ja kommenttien perus-
teella viihdeilta toi odotettua pilkettä 
muuten niin tavalliseen varusmiehen 
arkeen.

Haloo Helsinki! 
nosti fiiliksen 

kattoon
Teksti ja kuva: Jesse Räsänen

Hyvin menneen keikan jälkeen läh-
dimme kyselemään bändin mielipi-
teitä varuskuntakeikoista ja uudesta 
albumista. Yhtyeen mielestä on mu-
kavaa tulla piristämään varusmiesten 
arkea ja soittaa hieman erilaisessa ym-
päristössä. He yllättyivät, kuinka kor-
keaksi tunnelma nousi tunnetumpien 
biisien aikana ja muutenkin. Etukä-
teen he eivät osanneet odottaa näin 
kovaa meininkiä muuten niin särmiltä 
varusmiehiltä. 



28

Elokuun kuuman auringon alla 
teimme sisarten kesäretken lä-
hiseudulle, Euraan.  Vierailim-

me esihistorian opastuskeskuksessa 
nimeltä ”Naurava Lohikäärme” sekä 
Luistarin kalmistoalueella, Käräjämä-
ellä ja Kauttuan Linnavuorella.  Lo-
puksi suunnistimme Härkänummen 
viikinkikylään, jossa meille tarjottiin 
herkullista ruokaa viikinkiajan tee-
maan liittyen ja saimme tutustua eri-
laisiin kädentaitoihin.  Oppaanamme 
toimi Pentti Kunnas vetäen seppä Ot-
son roolia viikinkikylässä.  Mukana oli 
25 sisarta.

Naurava Lohikäärme
Esihistorian opastuskeskus on saa-

nut erikoisen nimensä Eurasta löy-
tyneen keihäänkärjen koristeen mu-
kaan.  Koriste esittää lohikäärmeen 

Naurava 
lohikäärme ja matka  

viikinkiaikaan
Teksti ja kuvat: Helena Koivisto

päätä ja siitä saa vaikutelman kuin lo-
hikäärme nauraisi.  Saamani tiedon 
mukaan esineen alkuperä saattaa olla 
ruotsalainen, onhan kyse viikinkiaikai-
sesta löydöstä. 

Oppaamme Pentti Kunnas kertoi 
meille opastuskeskuksessa olevista 
noin tuhat vuotta vanhoista viikinki-
aikaisista esineistä, jotka ovat peräi-
sin Eurassa tehdyistä hautalöydöistä. 
Vitriineissä oli erilaisia koruja, solkia, 
jäännöksiä kankaan ja nahan palasis-
ta, talous- ja tarvekaluja, aseita ja re-
konstruktio hautalöydön perusteel-
la tehdystä Euran emännän puvusta.  
Materiaalit olivat villa- ja pellavakan-
gasta ja pukuun kuuluu pronssisia ko-
risteita ja hopearahoja eri maista.  Pu-
vun kerrotaan kuuluneen rikkaan 
kauppiaan leskelle muinaisessa Euras-
sa, jonne siis päästiin jokea pitkin ve-

neillä mereltä käsin.
Oppaamme kertoi sangen elävästi 

esihistoriallisesta ajasta tällä seudulla 
ja tuon ajan ihmisten elämästä.  Saim-
me kuulla, että naiset hallitsivat silloi-
sessakin maailmassa kotia, perhettä ja 
yleensä yhteisöään, jossa elivät.  Mie-
hen rooliin kuului metsästää, kalastaa 
ja käydä sotia muita heimoja ja vai-
nolaista vastaan.  Olosuhteitten an-
karuudesta johtuen viikinkiajan ihmi-
set elivät vain noin 30 - 40 vuoden 
ikäisiksi.

Luistarin kalmisto-alue
Luistarissa on tutkittu 1308 hautaa 

ja kaivaukset aloitettiin 1969.  Hau-
doista on saatu  kaivausten perusteel-
la paljon tietoa viikinkiajan ihmisten 
elämästä.  Tälläkin seudulla on otet-
tu tavaksi ruumishautaus jo 650 jK 
aiemmin käytetyn polttohautauksen 
asemesta.  Vainajan mukaan hautaan 
laitettiin erilaisia esineitä, joita hän 
eläessäänkin käytti ja varakkaat vai-
najat puettiin yleensä juhlapukuun.  
Näistä asuista ovat peräisin lukuisat 
ase-, koru- ja kangaslöydöt.  Varsin-
kin naisten haudoista on löytynyt pal-
jon erilaista esineistöä.  Haudat ovat 
olleet melko matalia ja niiden päällä 
on ollut aikoinaan kiviä suojaamassa.  
Meille näytettiin paikka, josta Euran 
emännän hauta löytyi sekä muutama 
muu hautapaikka.

Käräjämäki
Kumpumainen metsikkö kehässä 

olevine kivineen ja kehän keskellä iso 
paasi, jolla syytetty seisoi kuulemassa 
tuomiotaan -  täällä lienee myös mui-
noin rangaistukset pantu täytäntöön, 
koska paikkaa pidetään  teloitus- ja 
hirttopaikkana.  Tutkimusten mukaan 
paikka on ollut n. 6 000 v sitten saa-
ri ja Eurajoen vesi on huuhdellut sen 
rantoja.  Nykyisin mäki rajautuu pel-
toihin, teihin ja asutukseen.  Täälläkin 

JÄNNE KIREÄLLÄ.
Marja-Leena Pihajoki otti tuntumaa jousiammuntaan Viikinkikylässä.
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on tehty kaivauksia ja löydetty kak-
si miehen hautaa viikinkiajalta, joissa 
on ollut runsaasti varusteita.  Toista 
haudoista pidetään tuon aikaisen ar-
vohenkilön (peräti kuninkaan?) hau-
tana löydetyn esineistön perusteella.

 
Linnavuori

Vielä kiipesimme tähyilemään mui-
naista Linnavuorta, jonne paikalliset 
asukkaat vetäytyivät vainolaista pa-
koon pitkiksikin ajoiksi.  Melko ma-
talalle tämä ”vuori” vaikutti nykyih-
misen silmään, mutta aikoinaan se 
lienee ollut turvallinen – varsinkin jos 
vesi on ollut rajaamassa osaa vuo-
resta.  Melko jyrkkänä putosi vuoren 
toisen laidan rotko, joten sieltä aina-
kaan ei paikkaa ollut helppo lähestyä.  
Jonkinlainen muuri on ilmeisesti vie-
lä reunustanut aluetta tuoden lisää 
suojaa hyökkääjää vastaan.  Piene-
nä kuriositeettina paikkaan liittyvien 
tarinoiden lisäksi näytti oppaamme 
meille kohdan, josta näkyy Euran kir-
kon torni.

Härkänummen 
viikinkikylä

Päivä oli ehtinyt jo yli puoleen saa-
puessamme Mannilan kylän liepeil-
le rakennettuun Härkänummen rau-
takautiseen viikinkikylään, jossa on 
muutama perinteisin työtavoin tehty 
asuinrakennus, paja ja varasto-
aittoja.  Oppaamme vaih-
toi roolia; nyt hänestä 

tuli kylän seppä, Otso nimeltään.  Ta-
pasimme myös muuta ”kylän väkeä” 
sonnustautuneena perinteisiin asui-
hin.  Lämmin päivä ja retkeily ulkona 
luonnossa oli herättänyt monilla sisa-
rilla jo nälkää ja janoa, jota saimme 
tyydyttää runsaalla viikinkiajan herk-
kuja mukaellen valmistetuilla juhla-
pöydän antimilla.  Tarjolla oli paistia 
ja graavia kalaa, haudutettuja juu-
reksia, kaalia, ryynejä ja kananmunia, 
herneleipää, ruisleipää, sekä palan 
painikkeeksi marjamehua ja vettä.  
Viikinkiajan ihmiset tosin nauttivat 
kuulemma runsaasti vahvaa kotite-
koista olutta, mutta sitä emme tällä 
kertaa maistaneet.  Jälkiruokana oli 
uunijuustoa ja hunajalla maustettuja 
marjoja.  Herkullinen ateria oli sellai-
nen, jota harvoissa pidoissakaan saa 
nautittavakseen, vai moniko teistä on 
ennen maistanut herneleipää? 

Entisajan kädentaitoja
Maukkaan aterian jälkeen jakaan-

nuimme pienryhmiksi ja saimme ku-
kin kokeilla kylän metsästäjän opas-
tamana ampumista jousella.  Toisten 
nuolet osuivat maalina toimineeseen 
heinäpaaliin, toisten eivät.  Nuolen 
lento loppui liian lyhyeen, jos jous-
ta jännitti liian vähän tai ei päästänyt 
nuolesta irti oikealla tavalla.

Seppä Otson vaimo opasti meitä 
tekemään itsellemme muistoksi 

muinaiskorun kuparilan-
gasta taivutte-

lemalla ja näytti, miten koristeellista 
lankanauhaa punotaan.  Korunteko 
sujui jo paremmin kuin jousiammun-
ta, ainakin omalta kohdaltani!

Sepän pajassa saimme kuulla tari-
naa raudan synnystä eli tällä seudulla 
se on peräisin järvimalmista.  Seppä 
kertoi eri vaiheet, miten tulen avul-
la rauta irtoaa kivestä  ja miten se sit-
ten taitavan mestarin käsittelemänä 
ja monen työvaiheen kautta jalos-
tuu vaikkapa keihään tai sirpin terik-
si, saranoiksi tai muiksi tarvekaluiksi.  
Seppä oli alansa arvostettu ammatti-
lainen jo muinaisajan maailmassa ja 
taidot siirrettiin oppipoikien välityk-
sellä seuraaville sukupolville.

Myös savenvalajan taitoihin tutus-
tuimme.  Hän kertoi, miten kaikki en-
tisaikojen käyttöastiat muovattiin sa-
vesta, jota niinikään nostettiin jokien 
ja järvien pohjista.  Saviastioiden 
muovaukseen oli erilaisia työtapoja ja 
lopuksi ne poltettiin kestäviksi avotu-
lella, ns. kivillä vuoratussa kuoppa-
liedessä.  Tällöin harmaa savi saa kui-
vuessaan punertavan terrakotan 
värinsä.  Saimme myös käytännön 
vihjeen punasavisten kukkaruukku-
jemme käsittelemiseksi niin, etteivät 
ne tapansa mukaan ulkopuolelta  
ajan mittaan homehdu.  Kun kukka-
ruukun sivelee ruokaöljyllä, ei ho-
metta pitäisi ruukkuun ilmestyä.  Pi-
tääpä kokeilla!
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Porin Prikaatin - Porin Ryk-
mentin killan valtuuskun-
nan puheenjohtaja Simo Pa-

lokangas toi jo parisen vuotta sitten 
voimakkaasti esille sen periaatteen, 
että pääkilta koordinoi ja luo mah-
dollisuuksia alueosastoille, joihin käy-
tännön toiminnan pitää keskittyä.  
Tämä periaate hyväksyttiin ai-
kanaan killan vuosikokoukses-
sa suurella tyytyväisyydellä, jo-
hon on yhä enemmän aihetta; 
alueosastojen toimintaa on saatu vi-
ritettyä vilkkaammaksi kaiken aikaa.  
Yksi osoitus siitä on Loimaan maan-
puolustusjuhla, joka pidettiin lauan-
taina 28. elokuuta perinteikkäässä 
maanpuolustuksen tyyssijassa Hei-
molinnassa, Varsinais-Suomen ko-
meimmassa suojeluskuntatalossa. 
Sen rakentamista rahoitettiin vuonna 
1925 muun muassa arpajaisilla, jois-
sa oli palkintona 10 henkilöautoa!  
Juhlan pääjärjestäjinä olivat killan 
Loimaan alueosaston ja kiltaan kuu-
luvan Loimaan seutukunnan vää-
pelikerhon lisäksi Loimaan reserviup-
seerit ja Loimaan seudun reserviläiset.  
Loimaan alueosaston puheenjohta-
ja Seppo Yli-Nissilä ja vääpeliker-
hon puheenjohtaja Seppo Solla sa-
novat, että nyt oli luonteva tilaisuus 

Olli Nepponen Loimaan maanpuolustusjuhlassa: 

Uskottavasta puolustuskyvystä  
on kannettava huolta vastakin
Teksti ja kuva: Kari Nummila

järjestää oikea maanpuolustusviikon-
vaihde, kun ensin perjantaina Po-
rin Prikaatin alokkaiden valatilaisuus 
veti Loimaalla väkeä tuhatmäärin.  
Lauantaina maanpuolustusjuhlaa 
edelsi Loimaan kauppatorilla Porin 
Prikaatin kalustonäyttely ja sotilasko-
tiauton vierailu Säkylästä. 

Sotku ja kalustonäyttely 
kiinnostivat sateesta 
huolimatta

Todettakoon, että ”sotkun” 
500 munkin erä ei riittänyt suu-
relle yleisömäärälle, joka jonot-
ti hartaasti sotkuautolle ajoittaisesta 
saderyöpyistäkään huolimatta. Pyörä-
ajoneuvoista koostunut kalustonäyt-
tely sai myös väen liikkeelle, vaikka tu-
tustumista haittasikin välillä sadekeli.  
Alastarolla syntynyt kansanedus-
taja ja prikaatikenraali evp. Olli 
Nepponen korosti juhlapuheessa 
uskottavan puolustuskykymme säi-
lyttämistä nyt ja tulevaisuudessa.  
Ihan ensimmäiseksi hän kiitti veteraa-
nisukupolvea, niin miehiä kuin nai-
siakin, jotka viitoittivat jälkipolville it-
senäisen ja vapaan Isänmaan tien.  
Nepposelle tämä oli sikälikin mie-
luisa tehtävä, sillä mukana oli mon-

ta hänen isänsä Erkki Nepposen 
aseveljeä. Hän totesi myös Heimo-
linnan olevan monille osa sitä his-
toriaa, josta ammennettiin vaa-
ran hetkinä tarvittavaa voimaa.  
Nepponen viittasi yleiseen asevel-
vollisuuteen, jolla turvataan rau-
han oloja niin omassa maassa kuin 
kriisinhallinnassakin maailmalla.  
- Omasta, ankarasta histori-
astamme voimme ammen-
taa voimia rauhanturvatyöhön.  
Hän korosti omaa kansallista puo-
lustusta, jota tukee yhteistyö EU:n, 
NATO:n ja Pohjoismaiden kanssa. 
EU ei kuitenkaan ratkaise mahdollis-
ta turvallisuusvajettamme. Olli Nep-
ponen painotti avointa keskustelua 
NATO:sta. Hän huomautti myös, että 
puolustuksemme perustuu keskeises-
ti reservin sotilaiden taitoihin, vaik-
ka liittoutuisimmekin sotilaallisesti.  
Loimaan sotaveteraanien puheen-
johtaja Olavi Jokela arveli, että 
yhä paremmalla Isänmaan historian 
opetuksella asevelvollisuuden keskeyt-
tämisiä sattuisi nykyistä vähemmän.  
Porin Prikaatin tervehdyksen esitti 
everstiluutantti Seppo Vainio. 
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Uuteen tulemiseensa valmistau-
tuvan killan Porin alueosaston 
uusi puheenjohtaja Juha Nii-

nikoski, 40, on kaksinkertainen Pori-
lainen eli paitsi syntyperäinen porilai-
nen, niin hän on myös Porin Prikaatissa 
asevelvollisuutensa suorittanut yrittä-
jä. Juha on Porilainen mallia 3/1988. 
Palveluspaikka oli Panssarintorjunta-
komppania ja ohjusjoukkue, jossa oli sil-
loin myös paljon ”uutuuden hohtoa”.  
- Oli hieno päästä ampumaan Rova-
järvellä ”kovilla”. Pohjoisessa oltiin 
paljon muutoinkin, kun meidän ali-
upseerikurssimme pidettiin Sodanky-
lässä.Juhalle on kertynyt jopa valtaisa 
määrä kertausharjoituksia ja vallankin 
vapaaehtoista palvelua muun muassa 
Satakunnan maakuntakomppaniassa 
sekä MPK:n kursseilla, joihin hän on 
osallistunut myös erilaisissa vetovas-
tuutehtävissä.- Käytännön sotilastai-
toja kohentavien kurssien lisäksi yksi 
mielenkiintoisimpia aiheita on ollut 
turvallisuuspolitiikan erikoiskurssi. 
- Maanpuolustushenki ja isänmaal-

”Meillä on sekä oikeuksia  
että myös velvollisuuksia”

lisuus panevat liikkeelle. Tämä on 
omaa henkilökohtaista yhteiskunta-
vastuuta; meillä on oikeuksia mutta 
myös velvollisuuksia, Juha korostaa.

Maakuntakomppanias-
sa osaava ja motivoitunut 
porukka 

Maakuntakomppaniaan hän ha-
keutui, kun edessä oli ”uhkana jou-
tuminen” perkkiin. Mies ajatteli kui-
tenkin, että hänellä on vielä paljon 
muutakin annettavaa kuin mukana-
olo perustamiskeskuksessa. 
- Maakuntakomppaniassa viihdyn 
erittäin hyvin. Meillä on osaava ja 
motivoitunut porukka. Mukana on 
paljon esimerkiksi rauhanturvatehtä-
vissä olleita, aktiivireserviläisiä ja tur-
vallisuusalalla työskenteleviä henkilöi-
tä. Yhteishenki on vahva ja tällaisessa 
porukassa viihtyy. Porin alueosaston 
sihteeri on Antti Perämäki. Niinikos-
ken mukaan alueosasto järjestää vielä 
tänä vuonna jonkin tilaisuuden. 

- Menemme ehkä Luvialle, josta 
saamme edullisesti hyvän majapai-
kan. Luvialta löytyy ampumaratakin. 
Tammikuussa järjestämme Porin en-
simmäisen varusmiesinfotilaisuuden, 
Juha kertoo.

TUTTU PAIKKA.
Porin Prikaati kävi Juhalle tutuk-
si myös ammatin vuoksi: hän toimi 
isoisänsä, vuorineuvos Jalmari Niini-
kosken perustamassa Satakunnan lii-
kenteessä, joka huolehti varusmies-
ten lomakuljetuksista. Juhalle tulivat 
tutuksi kaikki komentajat eversti Olli 
Nepposesta alkaen. 
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Avoinna
ma-to klo 8.30–20.30

pe 8.30–20.00
la 16.00–20.00 ja
su 13.00–21.00

www.sakylansotilaskotiyhdistys.fi

Syksyn lämpöä 
sotilaskodista


