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Sinisellä 
siivellä
Säkylässä luonto menee 
edelle. Koko yhteisö on esi
merkiksi sitoutunut alueella  
viihtyvien harvinaisuuksien, 
ruususiipisirkan ja harju
sinisiiven, suojelemiseen.  

Mikä on sinun syysi viihtyä? 
www.sakyla.fi

Protolab Oy, Sinikalliontie 12, 02630 Espoo, Finland   www.protolab.fi

Protolab specializes in special vehicles and 
vessels and high-level ballistic-and mine-
protection systems. 

Protolab is able to support the whole 
development cycle of the vehicle from the 
initial design to the prototypes and production.
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Arvoisat Porilaisen
lukijat

Keskustelu puolustusvoimista liik-
kuu usealla tasolla. Puhumme 
turvallisuuspoliittisen toimin-

taympäristömme muutoksesta ja haas-
teista. Toisaalta käymme keskustelua 
vuoden vaihteen suurista muutoksista 
organisaatiossa ja toimintatavoissa. 
Nostaisin kuitenkin erityisesti esiin 
kolmannen tason eli henkilökohtaisen 
kokemuksen.
Porin prikaatin muutos on iso, mutta 
moni asia jatkuu kuten ennenkin. Muu-
tosaskelia uutta organisaatiota kohti on 
jo otettu. Onkin hyvä vaihe esittää it-
sellemme kysymys: minkälaisessa Po-
rin prikaatissa haluamme palvella muu-
taman vuoden päästä? Osa ratkaisuista 
voi vielä pohdituttaa. Onnistumista ei 
kuitenkaan sanella ulkoapäin, vaan sii-

nä olemme oman onnemme tekijöitä. 
Jos tuleva mietityttää, apuna voisi olla 
kaksi ajatusta. Toinen on tietoisuus sii-
tä, että kaikesta kiireestä ja paineesta 
huolimatta asiat ovat hoituneet, vielä-
pä hienolla tavalla. Edelleen, 1.1.2015 
ei kaiken tarvitse olla valmista. Vuosi 
2015 varmaankin kuluu kokemuksia 
hankkiessa, uusia työtapoja opetelta-
essa ja asioiden vakiinnuttamisessa. 
Tämä vaatii meiltä kaikilta joustavuutta 
ja kykyä hieman sietää epävarmuutta. 
Jokaisen avuliaisuus sekä työyhteisön 
uusien työntekijöiden tukeminen luo-
vat vahvan pohjan joukkomme hengel-
le. 
Muutos ei koske vain prikaatia, vaan si-
dosryhmäkenttäkin joutuu pohtimaan 
omaa toimintaansa. Vuosi 2015 on var-

maankin melko pitkälle viranomaisyh-
teistyön vuosi - silloin vakiinnutetaan 
uudet käytännöt lakisääteisten tehtä-
vien toteuttamiseksi. Taustalla kulkee 
kuitenkin koko ajan myös aate: miten 
kiltatyö, vapaaehtoinen maanpuolus-
tuskoulutus ja muu maanpuolustustyö 
saadaan kiinteästi osaksi uuden uljaan 
prikaatin toimintaa. 
Muutoksen valmistelut ja toteutus sekä 
normaalisti pyörivä arki ovat kuormit-
taneet meitä kaikkia. Esimiehenä olisi 
monessa tilanteessa oikein ja hyvää 
johtamista pystyä sanomaan alaisille 
että nyt riittää, tässä kohtaa priorisoi-
daan. On valitettavasti kuitenkin niin, 
että usein tämä ei ole mahdollista - ky-
symys on esimerkiksi lakisääteisistä 
asioista, joiden on oltava kunnossa. 
Esimiehelle tämä on ristiriitainen tilan-
ne: toisaalta tuntee huolta työkuormas-
ta, ja taas toisaalta ylpeyttä tehtävänsä 
kiitettävästi hoitavista alaisistaan. Po-
rilaishenki näyttäytyy tässäkin: oman 
työn tekeminen on kunnia-asia, velvol-
lisuuksia ei väistetä ja kaikessa näkyy 
tahto tehdä asiat mahdollisimman hy-
vin. Meidän nykyisten ja tulevien pori-
laisten yhteisenä tavoitteena pitääkin 
olla prikaati, joka ei ole vain puolustus-
voimien suurimpia vaan myös parhaim-
pia joukkoja.
On hyvä, että lähestyvä joulu ja vuo-
denvaihde katkaisevat syksyn kiireet. 
Ikäluokka kotiutetaan ja välttämättö-
mät muutosvalmistelut tehdään, mut-
ta sen jälkeen on syytä ehkä meidän 
kaikkien pysähtyä. Jokaisen on syytä 
olla ylpeitä tehdystä työstä ja viettää 
rauhallinen joulu - sen olette kaikil-
la mittareilla ansainneet. Tulevaa on 
turha pelätä - olen aivan vakuuttunut, 
että kaikki toimii hyvin myös uudessa 
prikaatissa. Olen tästä varma, koska te 
olette sen työn tekijöinä.

Toivotan porilaisen lukijoille rauhallista 
joulua ja hyvää Uutta Vuotta! 

Eversti
Janne Jaakkola
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Länsi 2/14 on 1.-5.12 Niinisa-
lossa järjestetty Porin prikaa-
tin johtama aselajiharjoitus. 
Harjoitukseen osallistui 
joukkoja Porin prikaatista, 
Tykistöprikaatista, Uuden-
maan prikaatista ja Viesti-
rykmentistä.

Harjoituksen teemana 
oli aselajien yhteistoi-
minta ja se oli heinä-
kuussa palveluksensa 
aloittaneiden miehis-
tön varusmiesten sekä 
tammikuussa aloit-
taneiden johtajakou-
lutettujen viimeinen 
sotaharjoitus.

Länsi 2/14:n taistelut käynnistyvät 
Pohjankankaan alueella kun keltaisel-
la merkitty ”vihollista” esittävä Porin 
prikaatin 1. Jääkärikomppanian (1. JK) 
aliupseerikurssi aloittaa hyökkäyksen 
Tykistöprikaatin 3. Jääkärikomppaniaa 
(3. JK) vastaan.
Hyökkääjän tarkoituksena on toimia 
maaliosastona muille joukoille. Tulevat 
alikersantit nousevat Pasiin (kuljetus-
panssariajoneuvoon) kokelas Kokon 
johtamana. Monimuotoisessa maastos-
sa suoritettava marssi keskeytyy kun 
puolustavan 3. JK:n joukot katkaisevat 
etenemisen ampumalla raskaalla kerta-
singolla vahingoittaen Pasia ja pakot-
taen Keltaisen joukon jalkautumaan 
läheiseen maastoon.
- 3. JK:n avatessa tulen rynnäkköki-
väärein, osa Keltaisesta joukkueesta jäi 
viuhkapanoksen vaikutukseen kun tu-
lenjohto ja muut ryhmän johtajat suo-
jautuivat onnistuneesti, kertoo vänrik-
ki Johansson.
Ensimmäisen jalkautumisen jälkeen 
Pasissa vallitsee lämmin tunnelma kun 
Keltaisen joukkueen taistelijat puivat 
alkaneen harjoituksen alkua. Joukkue-
henki on aliupseerioppilaiden ja johta-

Keltaisen hyökkäys on 
myös johtamisharjoitus

jien välillä hyvä ja tiivis. Pasien kanssa 
etenevät joukot joutuvat matkan var-
rella useaan otteeseen nousemaan ajo-
neuvoistaan ja ryömimään eteenpäin 
tulelta suojassa pakottaen vihollista 
perääntymään.

Erinomaista ja laadukasta 
harjoitusta
Keltaisen joukot ovat edenneet hyök-
käyksessään lähelle tavoitettaan, kun-
nes kaukana näkökentässä havaitaan 
liikettä. Kokelas Kokko ottaa joukot 
haltuunsa ja johtaa heidät kohti mää-
ränpäätä.
Aliupseerikurssilla ryhmänjohtajat 
saavat arvokasta kokemusta oman 
ryhmänsä johtamisesta. Jokaisen suo-
ritetun harjoituksen jälkeen ryhmän-
johtaja vaihtuu, jolloin mahdollistetaan 
kaikkien johtajien johtamistaitojen 
harjaantuminen.
Keltaisen suorittamaa hyökkäystä on 
valmisteltu aiemmin päivällä harjoitte-
lemalla etukäteen. Joukon pääkoulut-
tajan kapteeni Joni Ylöstalon mielestä 
varusmiesten taidot ovat ihan hyvällä 
tasolla päivällä käytyyn harjoitukseen 
verrattuna.
- Maaliosastona oleminen 3. JK:lle ja 
määränpäähän hyökkääminen oli har-
joituksena erittäin haastavaksi suunni-
teltu ja siksi eri joukot ovat mielestäni 
toimineet hyvin yhteen ensimmäisessä 
harjoituksessaan, kuvailee Ylöstalo.
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Teksti ja kuva: Tiina Ståhlberg

Hyökkäävän osaston taistelijat 
vastaavat tulitukseen.
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Riittävä ravinnonsaanti sotahar-
joituksissa on joukkojen hyvin-
voinnin ja jaksamisen kannalta 

erittäin tärkeää. Ruoan hyvää laatua 
valvotaan suuremmissa sotaharjoituk-
sissa tehtävillä muonitusryhmien toi-
minta-arvioilla, joissa Leijona Cate-
ringin työntekijät tarkastelevat ruoan 
valmistusprosessiin kuuluvia seikkoja.
Leijona Catering on valtakunnallinen 
valtion omistama yhtiö, joka vastaa 

Ruoan laatu varmistetaan 
valvonnalla

Puolustusvoimien ateriapalveluiden 
tuottamisesta. Muualta tulevien jouk-
kojen ei tarvitse tuoda harjoitukseen 
mukanaan omia elintarvikkeita, vaan 
ne voi noutaa varuskuntaravintolasta. 
Tilaukset tehdään varuskuntaravinto-
lalle etukäteen, ja se huolehtii tilatut 
elintarvikkeet joukoille valmiiksi.
Elintarvikkeet, reseptit ja jakotiedot 
keittäjäryhmät saavat joko varuskun-
taravintolasta tai noutamalla sen huol-

tokomppanialta, joka iltaisin jakaa 
ruokatarvikkeet seuraavalle päivälle.  
Päävastuussa ruoan valmistuksesta 
kentällä ovat muonitusryhmät sekä 
ryhmänjohtajat. He vastaavat siitä, että 
kaikki menee ajallaan ja hyvälaatuises-
ti.
Leijona Cateringilla kiertävät valtakun-
nalliset kenttämuonituslistat, joiden 
mukaan joukot ruokailevat harjoituk-
sen aikana. Harjoituksen ruokalistaan 
kuuluu aamupala, lounas, päivällinen 
sekä iltapala.

Laadunvalvonta
Leijona Cateringin työntekijät Jaana 
Ahonen sekä Mika Väkiparta toimivat 
harjoituksessa muonitusryhmien toi-
minta-arvioijina. He tarkastelevat jouk-
ko-yksiköiden muonitusryhmien toi-
mintaa sekä osaamista harjoituksessa. 
Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota 
neljään pääseikkaan, joiden jälkeen 
lasketaan kokonaistulos. Tarkastukses-
sa huomioidaan muonituspaikkaan ja 
järjestelyyn, itse ruoan valmistukseen, 
työturvallisuuteen ja omavalvontaan 
sekä elintarvikkeiden ja talousveden 
käsittelyyn liittyviä seikkoja.
Muonituspaikan perustamiseen ja jär-
jestelyyn liittyvissä asioissa varmis-
tetaan ruoanvalmistuspisteen sijainti 
sekä ympäristö ja sen turvallisuus. 
Esimerkiksi keittopaikalta on oltava 
vähintään 30 metriä tupakointipaikal-
le. Ruoan valmistukseen liittyvissä sei-
koissa otetaan huomioon ruoan maku, 
ulkonäkö sekä laatu. Myös erikoisruo-
kavaliot otetaan huomioon. Työturval-
lisuuden ja omavalvonnan seikoissa 
tarkastellaan keittoympäristön turval-
lisuutta sekä muun muassa ruoan val-
mistuslämpötilaa ja sitä, että käytetyt 
elintarvikkeet ja määrät on kirjattu 
ylös. Elintarvikkeiden ja talousveden 
käsittely pyritään tekemään hygieeni-
sesti, ja elintarvikkeet pyritään säilyttä-
mään oikeanlaisissa astioissa.
Muonitusryhmien toimintaa on ar-
vioitu jo kahden ja puolen vuoden 
ajan Puolustusvoimien pyynnöstä, ja 
epäkohtiin pyritään reagoimaan välit-
tömästi. Usein puutteiden ilmetessä 
riittää, että muonitusryhmät ohjataan 
toimimaan oikein.

Viestimiehet voittamassa Ritarimaljaa

Teksti: Simo Välimäki 
Kuvat: Simo Välimäki ja Tiina Ståhlberg
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Leijona Cateringin 
työntekijät Jaana 
Ahonen sekä Mika 
Väkiparta tarkastele-
vat elintarvikkeiden 
laatua varusmiehen 
avustuksella.

Sotilaskeittäjänä toi-
miva korpraali Mikael 
Liedes keittämässä 
kahvia ja valmistamas-
sa lounasta komppani-
alleen.
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Valtakunnallinen ja joka saapumis-
erässä järjestettävä Ritarimalja 
-kilpailu on tarkoitettu kaikille 

maavoimien viestiaselajin tehtäviin 
koulutetuille joukoille.
Joukon omaa toimintaa arvioidaan yh-
tenä kokonaisuutena maavoimien kou-
lutustason arviointimittarin mukaan ja 
parhaat pisteet saanut joukko voittaa 
tavoitellun Ritarimalja-kiertopokaalin. 
Arvioitavia osa-alueita on joukoille 
koulutetut sodan ajan toimintatehtä-
vät, kuten oman toiminnan suojaus, 
tehtävien toteutus, johtamisyhteydet 
ja viestiasemien perustaminen. Kilpai-
lun tarkoitus on motivoida varusmiehiä 
omaksumaan koulutuksen aikana läpi 
käytävät asiat ja suoriutumaan niistä 
mahdollisimman hyvin.
- Kun asiat on opetettu, käytännön to-
teutus riippuu vain varusmiehien omas-
ta toiminnasta. Kaikki on kuitenkin 
hyvin pitkälti asenteesta kiinni, kaptee-
ni Markus Tanskanen vihjaa.
Viestikomppaniaan kuuluva oppilas-
korpraali Akseli Rantola esittelee 
Vipaa eli viestipanssariajoneuvoa hy-
väntuulisena. Heidän joukkonsa ei ole 

Viestimiehet voittamassa Ritarimaljaa
siirtynyt vielä kertaakaan tämän har-
joitusviikon aikana. Hänen tehtäviinsä 
kuuluu perustaa ja ylläpitää viestiyhte-
yksiä. Kaikki tieto kulkee heidän kaut-
taan, ja he tarjoavat muille myös palve-
luita, kuten puhetta ja dataa.
- Tämä harjoitus on ollut todella rento 
ja sujunut loistavasti ainakin tähän asti. 
Kaikki ovat hyvällä fiiliksellä mukana, 
koska tämän leirin jälkeen saamme 
vihdoin kauan odotetun alikersantin 
arvon, Rantola paljastaa hymyillen.
Kun joukot siirtävät paikkaa, ensim-
mäisenä tulee purkaa teltta ja naami-
ointiverkko. Sen jälkeen masto otetaan 
alas Vipasta ja telttavarusteet pakataan 
katolle. Linkkiradiot laitetaan pois 
päältä siirtymisvalmisteluiden ajaksi.
- Tänään ei ole ainakaan nukuttu yh-
tään, sillä koko yö meni viestipäivys-
tyksessä ja vartioinnissa. Olemme pur-
kaneet telttoja ja vaihtaneet paikkaa, 
nyt siirryimme tänne pystyttämään 
takatelttaa ja laittamaan komento-
paikkaa pystyyn, esikuntakomppanian 
viestimiehet Ademi ja Huhtanen ker-
tovat.
Ritarimalja –kiertopalkinto tullaan luo-

vuttamaan esikuntakomppanian hen-
kilökunnalle perjantaina 12.12. Tieto 
voitosta on julkistettu varusmiehille, 
ja kaikki osallistuneet tulevat saamaan 
kunniakirjan. 
- Tämä oli ehdottomasti varusmiesten 
paras suoritus koko palveluksen aika-
na. Varusmiesjohtajat olivat aktiivisia, 
kaikki toimivat rivakasti ja hoitivat suo-
ritteet oikeassa järjestyksessä. Kaikki 
tekivät juuri niin kuin oli koulutettukin 
ja juuri niin hyvin kuin osasi, ja tällä 
kertaa voitto napsahti meille. Koulutuk-
sen omaksuminen ei ole ajasta kiinni, 
puolen vuoden viestimiehet ehtivät hy-
vin oppia kaiken tarvittavan. Suureksi 
avuksi olisi kuitenkin, jos pääkalustoa 
olisi luokassa, jolloin laitteiden käyttöä 
olisi helpompi kouluttaa, kun useampi 
varusmies voisi käyttää keskuksia ker-
rallaan. Kaikki järjestelmään liittyvät 
tekniset jutut koulutetaan kyllä niin, 
että kaikki pääsevät kyytiin mukaan. 
Eduksi katsotaan kuitenkin lähiver-
kon, reitittimien ja IP-maailman tunte-
minen, esikuntakomppanian luutnantti 
Vesa Lehtonen paljastaa.
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Esikuntapasin takateltan pystytys alkuvaiheessa.

Teksti ja kuva: Lilja Seppänen
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Itsenäisyyden juhlan aktiivinen kun-
niavierasjoukko keskustelemassa pri-
kaatin komentaja Arto-Pekka Nurmi-
sen kanssa.  Kuvassa sotaveteraanit 

P
erinteistä yhteistä Säkylän 
varuskunnan ja kunnan itse-
näisyyden juhlaa vietettiin 5. 
joulukuuta Varuskuntaravin-
tola Rumpalipojan tiloissa. 

Itsenäisyyden juhlan isäntänä toimi 
eversti Arto-Pekka Nurminen vaimon-
sa Marian kanssa ensimmäistä kertaa, 
sitä vastoin kunnanjohtaja Teijo Mä-
enpäälle ja Tarja-vaimolle tilaisuuden 
isännöinti on jo rutiinia. Perinteistä 
juhlaa vietettiin aiempaa kevyemmällä 
ohjelmalla ilman ulkopuolista esiinty-
jää ja ilman antimien pöytiin kattausta. 
Komentajan tervetulopuheen jälkeen 
seurustelu juhlavieraiden kesken olikin 
toivotun vilkasta. Juhlan kunniavieraa-
na sotaveteraanit herättivät ihastusta 
pirteällä ja ryhdikkäällä esiintymisel-
lään, etunenässään Markus Aaltonen 
ja Väinö Vilponiemi.

Markus Aaltonen (seisomassa), oikeal-
la Yrjö Rimpinen ja selin kameraan 
Väinö Vilponiemi. Kättä nostaa majuri 
(evp.) Aatos Niemi.

Itsenäisyyden juhla 
5.12.2014

Teksti ja kuvat: Antti Muhonen
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Porin prikaatissa Suomen kan-
sainvälisen valmiusjoukkokou-
lutuksen saanut kolmikko Timo 

Peittola, Hanna Mäkinen ja Johan 
Rönnskog vastaanottivat 5.12. Huo-
vinrinteen upseerikerholla järjestetyssä 
ylennys- ja palkitsemistilaisuudessa so-
tilasansiomitalit.
Viime heinäkuussa kotiutuneet ja Porin 
prikaatin valmiusjoukkokoulutuksen 
saaneet nuoret ansaitsivat mitalit viime 
toukokuussa Tampereella tapahtuneen 
tapahtumaketjun seurauksena. 
Perjantaina 16.5.2014 Tampereella 
tapahtui väkivaltarikos, jossa puuko-
tuksen uhrina oli 17 -vuotias poika. 
Tapahtuman jälkeen viestikomppani-
assa palveluksessa olevat varusmiehet 
saapuivat ensimmäisinä paikalle ja 
aloittivat välittömät hoitotoimenpiteet. 
Varusmiehet löysivät uhrin jalasta puu-
kotushaavan, jonka seurauksena he 
tekivät omasta vyöstä kiristyssiteen 
ja näin ollen saivat verenvuodon ty-

Taisteluensiavun osaaminen 
toi sotilasansiomitalin

rehtymään. Lisäksi haavaa painettiin 
papereilla, jolla pyrittiin estämään ve-
renvuotoa. Lisäksi varusmiehet tarkas-
tivat uhrin kokonaisuudessaan, jonka 
seurauksena he löysivät toisen haavan 
vasemmasta lonkasta pakaran yläpuo-
lelta. Toista haavaa painettiin veren-
vuodon tyrehdyttämiseksi. 
Juoksimme uhrin luo paikan päälle kat-
somaan, mistä on kyse ja huomasim-
me, että kaverilla oli verta housuissa. 
Hän oli saanut puukosta vasempaan 
reiteen ja lantion alueelle.
Samaa vyötä, joka on nytkin päällä, 
käytettiin tilanteessa kiristyssiteenä, 
Rönnskog kertaa tapahtumia.
Poliisit saapuivat paikalle noin viisi 
minuuttia tapahtuneen jälkeen ja ot-
tivat hoitovastuun itselleen. Porukka 
ei jäänyt puimaan asiaa enempää vaan 
illanvietto jatkui suunnitelmallisesti. 
Esimerkillisen ja ripeän toiminnan an-
siosta loukkaantuneen vammat kuiten-
kin saatiin minimoitua. 

Valmiusjoukkokoulutuksessa saadusta 
kattavasta taisteluensiapukoulutukses-
ta oli ilman muuta hyötyä tuossa yl-
lättävässä tilanteessa, Hanna Mäkinen 
kiittelee.

Myönnetty mitali tuli joukolle 
yllätyksenä
Kyllä se yllätti, kun kutsu tuli postissa. 
Sitten kun keskustelimme keskenäm-
me ja huomasimme kaikkien saaneen 
saman kutsun, valkeni mistä on kysy-
mys, Timo Peittola kuvailee tuntemuk-
siaan mitaliseremoniassa.

Hanna Mäkinen, Timo Peittola ja Johan Rönnskog.

Teksti ja kuva: 
Markus Malila
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Esikuntakomppanian erään tuvan 
pöydän ääressä istuu levollisen 
oloinen, hyväntuulinen tuore ker-

santti. ”Voittajan on helppo hymyillä”, 
sillä tavoitteena mielessä loistanut ker-
santin arvo on vihdoin saavutettu per-
jantaina 5.12.2014. Ennen niin pakko-
pullalta vaikuttanut asevelvollisuuden 
suoritus muuttuikin mielekkääksi ja 
ikimuistoiseksi kokemukseksi.

- Alussa ajattelin, että olen vain sen puo-
li vuotta, halusin mahdollisimman äk-
kiä pois. Armeija ei motivoinut yhtään, 
ajattelin sen olevan vain ajanhaaskaus-
ta. Mieli kuitenkin muuttui, kun ovet 
johtajakoulutukseen avautuivat. Pääsin 

PARAATI HÄMEENLINNASSA. Itsenäisyyspäivänä 6.12. Porin prikaati osallistui komentajan johdolla 
valtakunnalliseen paraatiin Hämeenlinnassa. Ohimarssissa prikaatin kalustona oli RG-32 M raskaita 
partioajoneuvoja, XA-360 kuljetuspanssariajoneuvoja ja XA-361 kranaatinheitinpanssariajoneuvoja.

apukouluttajaksi muonitusryhmään ja 
metsään valvomaan ryhmän toimintaa. 
Yhtäkkiä kunnianhimo astui kuvaan ja 
halusinkin tehdä kaiken mahdollisim-
man täysillä ja päästä mahdollisimman 
pitkälle, kersantti Jani Knuuttila pal-
jastaa. 
Ehdottomasti koko palveluksen iki-
muistoisimmaksi kokemukseksi 
Knuuttila mainitsee 45 kilometrin AUK 
–marssin. Marssin loppumetreillä olo 
oli sanoinkuvaamaton, kun tiesi pääse-
vänsä pian lämpimän kamiinan ääreen 
ja telttaan nukkumaan ja sen jälkeen 
koko aliupseerikurssi olisikin jo ohi, 
Knuuttila kuvaa. Mitään huonoa muis-
toa palveluksesta hän ei osaa kuvailla – 

kaikki on muuten ollut aika lailla tasai-
sen harmaata massaa, jonka välissä on 
pilkahdellut muutamia huippuhetkiä.
- Johtajakoulutuksen alussa jännitti, 
miten uudet alokkaat suhtautuisivat 
meihin. Pelkäsin, että alokkaat eivät pi-
täisi armeijaa ja kaikkia sen tuomia ko-
kemuksia minään ja sitä, että he eivät 
olisikaan totelleet käskyjä. Lisäksi oma 
uskottavuus ja johtajantaidot arvelutti, 
mutta alokkaat ottivatkin meidät johta-
jat oikein hyvin vastaan ja heidän ke-
hitystään on ollut ilo seurata, Knuuttila 
kertoo hymyillen.
Tuore kersantti ylistää loistavaa yhteis-
henkeä ja mahtavia ihmisiä, joihin on 
saanut palveluksensa aikana tutustua: 
heihin pidetään yhteyttä varmasti vielä 
kotiutumisen jälkeenkin. Palveluksen 
jälkeiset suunnitelmat näyttävät Knuut-
tilalle jo muutenkin melko selviltä: jos 
kouluttajan paikka Puolustusvoimilta 
ei aukea, hän hakee laivakokin paikkaa 
Turusta, sillä siihen hänellä on jo sivii-
lin puolelta hankittu ammattipätevyys.

Ylennys itsenäisyyspäivän 
kynnyksellä  Teksti: Lilja Seppänen



Esikuntakomppanian (EK) tuvassa 
yhdeksän on railakas tunnelma 
kun joulukuussa kotiutuvat va-

rusmiehet heittävät huulta ja makuste-
levat vähiin käyvää palvelusaikaansa. 
Korpraaliksi 5. joulukuuta ylennetty 
Saku Rantanen naureskelee hassutte-
levia tovereitaan tuvan pöydän ääressä. 
EK:n komentopaikan moottoripyörälä-
hetti Rantasen tehtäviin kuuluu toimia 
mm. joukkueensa kulkureittien tiedus-
telijana ja viestien raportoijana.
Erinomaisesti palveluksensa suoritta-
nut Tampereelta kotoisin oleva korp-
raali on tyytyväinen ylennykseensä, 
joka tuli pienenä yllätyksenä hänelle. 
Rantanen kertoo olevansa kiitollinen 
päästessään mieluiseen tehtävään eikä 
vaihtaisi kokemustaan mistään hinnas-
ta. Peruskoulutuskausi oli korpraalin 
odotuksia vasten haastavampi eivät-
kä kolmenkymmenen asteen helteet 

edesauttaneet suorituksia. Mieleen 
painuvimmat epämukavat hetket ovat 
muiden varusmiesten kertomusten pe-
rusteella suojeluhälytykset, jolloin pue-
taan päälle kemiallisilta aseilta suojaava 
varustus mahdollisimman nopeasti. 
Rantanen yhtyy täysin mielipiteeseen, 
mutta kertoo tehneensä aina parhaansa 
tehtävästä riippumatta.
- Palveluksessa parasta oli ehdottomasti 
hetki jolloin sain käteeni ajoluvan. Pää-
sin ensimmäistä kertaa ajamaan moot-
toripyörällä paikkoihin jonne en ole 
ennen päässyt ja maisemat ovat kerras-
saan upeita, kuvailee Rantanen.
Tamperelainen muistelee lämmöllä 
kaikkia palveluksensa aikana saaneita 
uusia ystäviä ja osaan heistä Rantanen 
aikoo pitää yhteyttä reservissä. Samassa 
tuvassa on muitakin Tampereen suun-
nalla asuvia palvelustovereita, joihin 
on helpompi pitää yhteyttä välimatkan 

Reservin aurinko 
paistaa Rantaselle
Teksti ja kuva: Tiina Ståhlberg

takia. Heinäkuussa palvelukseen tullut 
nuorukainen pyrki suorittamaan ase-
palveluksen mahdollisimman nopeasti, 
sillä keväällä hänellä on edessä tärkeät 
pääsykokeet Tampereen teknilliseen 
yliopistoon arkkitehdiksi. Reservin au-
ringon paistaessa Rantanen valmistau-
tuu viimeisillä palveluspäivillään kotiin 
lähtöön. Yhden oven sulkeutuessa uu-
sia ovia avautuu edessä.

Kersantti Jani Knuuttila ja korpraali 
Saku Rantanen.
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Porilaisen  päiväkirja

Porin prikaatista siirtyneet

Maavoimien esikuntaan
Kapteeni 

Ilkka Mäki-Ullakko ...............1.11.2014

Majuri Mika Heikkilä............1.12.2014

Kapteeni 

Alexsandra Hauhia ...............1.12.2014

Kapteeni 

Janne-Matti Peltola ...............1.12.2014

Vääpeli Keijo Keskinen .........1.12.2014

Vääpeli Jorma Koivisto .........1.12.2014

Vääpeli Jaska Peltonen..........1.12.2014

Vääpeli 

Vesa-Martti Savela ................1.12.2014

Ylikersantti 

Joni Karonen .........................1.12.2014

Reserviin
Luutnantti 

Jouko Haanpää ......................1.11.2014

Kapteeni Atte Kaleva ..........19.11.2014

Kersantti 

Tuomas Poranen .................25.11.2014 

Kapteeni Kari Salo .................1.12.2014

Luutnantti Hannu Vainio .....1.12.2014

Ylikersantti 

Kari Huhtanen ......................1.12.2014

 
Ylennykset 6.12.2014
Everstiluutnantiksi: 
Majuri Marko Tapio Lahtinen 

Majuriksi: 
Kapteeni Anssi Markus Hakanen

Kapteeniksi:
Yliluutnantti Markus Juhani Halkonen 

Yliluutnantti Joni Iisakki Halli 

Yliluutnantti Antti Eelis Huhta 

Yliluutnantti Jouni Johannes Jesiöjärvi 

Yliluutnantti Jani Johannes Karlsson  

Yliluutnantti Mikko Jarkko Keskievari 

Yliluutnantti Mikko Olli Juhani 

Sivonen 

Yliluutnantti Tommi Henrik Vironen 

Yliluutnantti Samuli Ville Johannes 

Vähä-Mäkilä 

Yliluutnantti Virpi Aulikki Väänänen 

Yliluutnantti Harri Antti Öblom

Yliluutnantiksi: 
Luutnantti Henri Juhani Palin

 

Ylennys reservissä ja palvelusarvo: 
Sotilasmestariksi: Ylivääpeli 

Tero Erkki Henrik Rissanen

Vääpeliksi: 
Ylikersantti Iiro Joonas Oskari Myllys  

Ylikersantiksi: 
Kersantti Juha Valtteri Auvinen

Palvelusarvo vääpeliksi:
Ylikersantti Panu-Matti Paavilainen

Ylennys reservissä:
Luutnantiksi: 
Vänrikki Joonas Henrik Järä 

Vänrikki Kalle Johannes Mäntysaari 

Ylikersantiksi: 
ylikersantti (reservin kersantti) Markus 

Paul Joachim Tojkander 

Kersantiksi: 
Alikersantti Mikko Tapio Salminen

Alikersantti Joel Juhani Vuorinen

Alikersantiksi: 
asentaja Matti Johannes Kylä-Markula
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Puolustusvoimauudistuksen yh-
teydessä kansalaiskeskustelus-
sa on ollut esillä, miten hoituvat 
turvallisuuskysymykset, kun 

omaan maakuntaan ei jää yhtään jouk-
ko-osastoa. Näin käy vuodenvaihteessa 
mm. Pohjanmaalla, missä Kauhavalla 
toimiva Ilmasotakoulu siirtyy Tikka-
koskelle Lentosotakoulun yhteyteen. 
Puolustusvoimat ja eri viranomaistahot 
ovat muuttuneessa tilanteessa tarkasta-
neet yhteistoimintamallejaan niin, että 
lain velvoittamat kansalaisten yleinen 
järjestys ja turvallisuus, pelastustoimin-
ta sekä puolustusvoimien antama vir-
ka-apu pystytään turvaamaan maamme 
jokaisessa kolkassa. 

Kansalaisten turvallisuus 
on osaavissa käsissä
Teksti: Samuli Vahteristo Kuvat: Antti Muhonen

Porin prikaatin esikunnassa allekirjoi-
tettiin marraskuussa yhteistoimintaso-
pimus kahden poliisilaitoksen ja viiden 
maakunnan pelastuslaitoksen kanssa. 
Useita kymmeniä sivuja sisältävään so-
pimukseen on kirjattu tarkasti, miten 
mm. Porin prikaatin virka-apu muille 
viranomaisille toteutetaan osana viran-
omaisyhteistyötä lainsäädännössä ja 
hallinnonalan sisäisissä normeissa oh-
jeistetulla tavalla. Virka-avun tukipyyn-
nöt on aina osoitettava Maavoimien 
esikuntaan, joka harkitsee mikä tai mit-
kä joukko-osastot virka-apua antavat.
Porin prikaatin turvallisuuspäällikkö, 
kapteeni Keijo Elosen mukaan yhteis-
toimintasopimukseen on kirjattu vas-

tuujaot johtamisen ja muun toiminnan 
osalta, yhteistoimintamuodot, keski-
näinen koulutus- ja harjoittelu sekä tut-
kimusyhteistyö, toimintaperiaatteet, 
viestintä, tilojen alueiden sekä materi-
aalin käytön osalta.
- Yhteistyösopimus valmisteltiin kaik-
kien sopijaosapuolten kesken rakenta-
vassa hengessä, joka luo jatkossa hyvät 
edellytykset toimivalle yhteistyölle, 
Elonen toteaa.
Puolustusvoimilla ja Porin prikaatilla 
on äkillisissä onnettomuus tai muis-
sa kriisitilanteissa hyvä suorituskyky. 
Säkylässä ja Niinisalossa on kahden 
tunnin kuluessa virka-apu pyynnön 
saapumisesta lähettää liikkeelle virka-

Porin prikaatin turvallisuuspäällikkö Keijo Elonen keskustelee komisario Pasi Ahon (Pohjanmaan poliisilaitos), komisario 
Erkki Ketolan (Pohjanmaan poliisilaitos) ja pelastusjohtaja Jaakko Pukkisen (Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos) kanssa pri-
kaatin mahdollisuuksista tukea kuljetuskaluston osalta virka-aputarpeen ilmaantuessa. 
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apuosastot ja prikaatin laajalla vastuu-
alueella on viisi maakuntakomppaniaa, 
jotka rientävät apuun vähintään vuoro-
kauden kuluessa hälytyksestä.  
- Tästä hyvänä esimerkkinä oli taan-
noinen Nokian ”juomavesikriisi”, missä 
maakuntakomppania hoiti puhtaan ve-
den jakelun, Elonen kertoo.
Virka-avun käyttöön liittyy lainsäädän-
nöllisiä rajoitteita silloin kun kyseessä 
on vaarallisia tehtäviä tai ne kohdistu-
vat yksilön perusoikeuksiin. 
- Maakuntakomppaniaa ei voida käyt-
tää poliisitehtäviin silloin, kun siihen 
sisältyy mahdollisuus itsenäiseen har-
kintaan perustuvaan voimakeinojen 
käyttöön. Erityistä ammattitaitoa vaati-
viin tai vaarallisiin tehtäviin lähetetään 
erilliset partiot, joiden henkilöstö edus-
taa oman alansa korkeinta asiantunte-
musta, Elonen sanoo.
Porin prikaatilla on käytössä myös mo-
nipuolinen kalusto ja yhteistoimintaso-
pimuksessa on kirjattu sen käyttömah-
dollisuudet.

- Meillä on valmius käyttää miehittä-
mättömiä Ranger -lennokkeja aluetie-
dusteluun ja henkilöetsintään. Pystym-
me lähettämään viranomaisille avuksi 
esimerkiksi Säkylästä ja Niinisalosta 
johtamiseen ja viestintään soveltuvat 
sekä henkilökohtaista suojaa antavat 
Pasi-panssariajoneuvot. Säkylässä on 
lisäksi kolme lääkintäkäyttöön soveltu-
vaa Pasi-panssariajoneuvoa sekä paljon 
muuta virka-apuun soveltuvaa kalus-
toa, Elonen sanoo.
Säkylän ja Niinisalon varuskunnissa on 
saatavilla erityiskalustoa, joita ei muilla 
viranomaisilla ole käytössään. Tällaisia 
ovat mm. erilaisten räjähteiden rai-
vaamiseen tai evakuointiin tarkoitettu 
kalusto, siltakalusto, suojelutiedustelu-
kalusto sekä suuri määrä erilaista kulje-
tus- ja muonituskalustoa.
Erityisen hyvää yhteistoimintasopi-
muksessa on vuorovaikutteisuus ja se, 
että on määritetty selkeät johtovastuut 
sekä toimintatapamallit.  Tietoa ja tai-
toa vaihdetaan yhteisissä koulutustilai-

suuksissa sekä yhteistoimintaharjoituk-
sissa. Niiden myötä eri viranomaistahot 
saavat arvokasta kokemusta ja voivat 
näin kehittää osaamistaan. Sopimuk-
sen yksityiskohdista voi havaita, että 
turvallisuutemme on osaavissa käsissä. 
Samalla on hyvä huomata, että puolus-
tusvoimilla on vahva rooli myös pelas-
tustoiminnan sektorilla erityiskaluston 
sekä henkilöstöresurssien osalta. Kai-
ken kaikkiaan yhteistoimintasopimus 
luo vankan pohjan meidän kansalais-
ten turvallisuudelle ja se on osaavis-
sa käsissä. Prikaati antaa apuaan aina 
Varsinais-Suomesta Pohjanmaalle asti.

Viranomaisyhteistyön merkitys ko-
rostuu yhteiskunnan haavoittuvuuden 
lisääntyessä laaja-alaisten tai äkillisten 
turvallisuusuhkien seurauksena
Porin prikaatin ja eri viranomaistahojen 
yhteistyösopimus on osa aluejakoon 
perustuvaa yhteistyömallia ja se sovel-
tuu normaali- ja poikkeusoloihin.

Kansalaisten turvallisuus...
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Porin prikaatilla on Säkylässä ja 
Niinisalossa hyvä pelastuskalusto, 
kuvassa vasemmalla pelastus- ja 
taustalla -sammutusauto.

Pohjanmaan- ja Lounais-Suomen Poliisilaitokset sekä Varsinais-
Suomen-, Satakunnan-, Etelä-Pohjanmaan-, Keski-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan pelastuslaitokset allekirjoittivat Porin prikaatin esi-
kunnassa 26. marraskuuta viranomaisyhteistoimintasopimuksen.

FAKTAA
Puolustusvoimien tehtäviin kuuluvat sotilaallisen maan-
puolustuksen ja kriisihallintatehtävien lisäksi muiden vi-
ranomaisten tukeminen. Siihen sisältyy:- virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitä-

miseksi, terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämisek-
si sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi- pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettä-

väksi  tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapal-
veluja

- osallistuminen avun antamiseen toiselle valtiolle terro-
ri-iskun, luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai 
muun vastaavan tapahtuman johdostaVirka-apu ja muu yhteistoiminta pohjautuu eri lakeihin ja 

hallinnonalan sisäisiin normeihin.
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Jos kolaroit, 
Bonusturvasi 
säästää jopa 
satoja euroja. 
Bonusturva sisältyy nyt LähiTapiolan liikennevakuutuksiin 
sekä Loistokaskoon, Laajaan kaskoon ja Laajaan Lähi-Kaskoon. 
Bonusturva on yksi keskinäisen omistuksen etuja, joka 
palkitsee huolellisen kuljettajan. Bonusturvaa et muualta saa. 
 
Nyt kannattaa päivittää kaskovakuutus, jos sinulla ei vielä ole 
kaskossa Bonusturvaa. Lue lisää osoitteessa 
www.lahitapiola.fi/bonusturva. 

Puheluhinnat: www.lahitapiola.fi. Palveluntarjoajat: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, 
LähiTapiolan alueyhtiöt, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, LähiTapiola 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy 

Osuustoiminnallisen yritysmuodon ansiosta meillä on 

mahdollisuus laittaa hyvä kiertämään. S-ryhmän osuus-

kauppojen tulos käytetään oman toimialueen hyväksi 

asiakasomistajien etuihin ja palvelujen kehittämiseen.

Osuustoiminnan periaatteisiin kuuluu myös vastuu yhtei-

sistä asioista. Osuuskaupat ovat vahvoja oman alueensa 

tuntijoita ja kehittäjiä. Ne investoivat, työllistävät ja ovat 

mukana vahvistamassa kotiseutunsa hyvinvointia. 

Osuustoiminta

= yhteistä etua

Helmikuussa aukeaa uusi Kello ja Koruliike Raumalle Prismaan. Tervetuloa!
Aukioloajat arkisin 10-19, lauantaisin 10-16.

Saat K-Plussa-etuja 
yli 3000 ostopaikasta.
K-Plussa on Suomen monipuolisin kanta-asiakasjärjestelmä.

RAUTIA - K-MAATALOUS SALO

Meriniitynkatu 11, 24100 SALO
p. 02-77751, +358505259961

www.rautia.fi • www.k-maatalous.fi

Tervetuloa kaupoille!

matalaenergia- matalaenergia-matalaenergia-
Vallox osaa

matalaenergia-matalaenergia-
ilmanvaihdon

www.vallox.com

Erityisosaamista sotilaslakiasioissa.

Brahenkatu 9 A 9, 20100  Turku   Puh. (02) 251 1004,  fax (02) 251 4106
aatsto@lindell.inet.fi 
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P
ohjanmaan suurin koulu-
tus-, työelämä-, ja vapaa-ai-
katapahtuma eli Knowhow 
–messut järjestettiin Vaasan 
Botniahallissa 19.-20. mar-

raskuuta. Yksi syksyn suosituimmista 
nuorten tapahtumista keräsi paikalle 
opiskelijoita niin yläkouluista, lukiois-
ta kuin korkeakouluistakin. Messuilla 
nähtiin yli sata näytteilleasettajaa, jot-
ka tarjosivat vieraille monipuolisesti 
tietoa koulutusvaihtoehdoista ja työelä-
män mahdollisuuksista. 
Tänä vuonna messuilla oli myös Porin 
prikaatin ja Suomen kansainvälisten 
valmiusjoukkojen esittelypiste. Pisteel-
tä löytyi raskas partioajoneuvo RG-32 
sekä mallinukke taistelijan varusteet 
päällään. Lisäksi vierailijoilla oli mah-
dollisuus kokeilla kantaa noin neljä-
kymmentä kiloa painavaa evakuoin-
tinukkea. Paikan päällä oli myös neljä 
valmiusjoukkoihin kuuluvaa varus-

Porilaiset esittäytyivät Vaasassa 
Teksti ja kuva: Lilja Seppänen

miestä kertomassa vierailijoille omasta 
palveluksestaan sekä valmiusjoukkojen 
koulutuksesta.
- Erityisesti pisteellämme esiteltävä 
auto kiinnittää ihmisten huomion ja 
sen sisällä halutaan käydä tutkimassa. 
Monet ovat kiinnostuneita esimerkiksi 
auton luodinkestävyydestä, moottorin 
tehokkuudesta sekä siitä, missä täl-
laisia autoja käytetään. Auton lisäksi 
myös meidän palveluksemme ja Suo-
men kansainväliset valmiusjoukot 
kiinnostavat. Monet kyselevät, miten 
palvelus on mennyt ja mitä koulutus 
pitää sisällään. Myös naiset ovat olleet 
kiinnostuneita naisten vapaaehtoises-
ta asepalveluksesta. Osa jo armeijan 
käyneitä ja tulleet myös verestämään 
inttimuistojaan, valmiusjoukkoihin 
kuuluva upseerikokelas Juha-Pekka 
Havusela kertoo.
Porin prikaatin esittelypiste herätti pal-
jon huomiota ja tuntui olevan kaiken-

ikäisten suosiossa. Kohdeyleisöä nuo-
remmat olivat ensisijaisesti uteliaita 
esillä olevan auton suhteen, muutamat 
ulkomaalaiset taas halusivat yhteisku-
via varusmiesten kanssa.
- Minua odottaa palveluspaikka Niini-
salossa ensi tammikuun erässä. Tällä 
hetkellä opiskelen turvallisuusalaa, jo-
ten sotilaspoliisin hommat kiinnostai-
si. Suomen kansainväliset valmiusjou-
kotkaan ei ole poissuljettu vaihtoehto, 
vapaapalokuntaan kuuluva Benjamin 
Hakala pohtii.
-Tulevaisuuden ammatti on jo aika sel-
vänä mielessä, olen aiemminkin käynyt 
näillä messuilla ja kokenut ne hyödylli-
seksi opiskeluvalintoja pohtiessa. Nais-
ten vapaaehtoinen asepalvelus kiinnos-
taa vaihtelevasti, vielä en ole päättänyt, 
menenkö vai en. Ura rauhanturvaajana 
on kuitenkin ollut jo pidemmän aikaa 
haaveena, lukion viimeistä vuotta käy-
vä Fanny Nummela paljastaa.
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Porin prikaatin Panssarintorjunta-
komppania tuotti valmiusjouk-
kokoulutetuista varusmiehistä 

yksikön nimeltä Tukikomppania. Ky-
seinen komppania arvioitiin joulukuun 
alussa NATO:n NEL 1-evaluoinnilla. 
NEL1- evaluointi on Naton yhteensopi-
vuusarviointi, jossa mitataan joukkojen 
yhteensopivuutta 32 arvioitavan asia-
kokonaisuuden valossa.
NEL1-arvioinnissa tarkasteltavia kysy-
myksiä on yhteensä 255, joista komp-
pania sai yhteensopivuushyväksynnän 
247 kohtaan. Puutteita havaittiin lähin-
nä pysyväisasiakirjojen puutteellisissa 
kieliversioissa. Kokonaisuutena komp-
pania läpäisi arvioinnin ja sai erinomai-
sen 96,9 prosentin yhteensopivuustu-
loksen.
Yli puolet mainituista puutteistamme 
oli sitä, että pysyväisasiakirjojamme 

Panssarintorjuntakomppanialle 
huipputulos Naton yhteensopivuus-
arvioinnissa

(SOP = toimintaohje / ohjesääntö) ei 
ole olemassa englanniksi, komppanian 
pääkouluttajana toiminut kapteeni Se-
bastian Kekki kertoo.
Panssarintorjuntakomppaniasta muo-
dostettava Tukikomppania on yksi 
osa Porin prikaatissa tuotettavaa Me-
kanisoitua jääkäripataljoonaa, joka 
on suunniteltu yhdeksi sotilaalliseen 
kriisinhallintaan luovutettavista suo-
rituskyvyistä. Suorituskykyjen luomi-
sen perusperiaate on se, että ulkomaan 
kriisinhallintaoperaatioihin ja NATO:n 
NRF valmiuksiin asetetaan vain suori-
tuskykyjen mukaisia eli arvioituja jouk-
koja.
Minulle iso asia on ollut, että olemme 
pärjänneet kansainväliseen toimintaan 
liittyvässä arvioinnissa, mutta olemme 
saaneet myös erinomaista palautetta 
joukkomme sodan ajan toimintaan liit-
tyvissä mittauksissa, Kekki lisää.

Varusmiehet vakuuttivat
Valmiusjoukon neljännen kriisinhallin-
taharjoituksen yhteydessä toteutettu 
arviointi sisälsi monipuolisia tehtäviä. 
Joukot toimivat muun muassa eristä-
mis- ja etsintätehtävissä, partiointiteh-
tävissä, tiedustelutehtävissä ja joukon-
hallintatilanteissa. Tehtävät sisälsivät 
myös yhteistoimintaa helikoptereiden 
ja ilmatulenjohdon kanssa.
Arvioitsijoiden välitön palaute joukosta 
oli erinomaista ja samalla suorituksilla 
olisi voitu pärjätä hyvin jopa seuraavan 
tason NEL2- eli taisteluvalmiusarvioin-
nissa.
Arvioitsijoiden viesti oli se, että on 
erittäin hienoa, miten kovalle suoritus-
tasolle päästään varusmiesten vajaan 
vuoden mittaisella koulutuksella, Kek-
ki toteaa tyytyväisenä.

Teksti: Markus Malila  Kuva:Tuukka Temonen
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Porin prikaatissa on otettu käyt-
töön ympäristöasioiden hallin-
tajärjestelmä, joka on korjaa-
vien toimenpiteiden jälkeen 

kansainvälisen standardin ISO 14001:n 
mukainen. Ympäristöjärjestelmä on 
ollut käytössä Tykistöprikaatissa jo 
vuodesta 2009 ja otettiin vuoden 2014 
alusta käyttöön myös Säkylässä. Uu-
dessa yhdistyneessä Porin prikaatissa 
on siten vuoden 2015 alusta alkaen 

käytössä yhtenevä ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmä.
Varuskunnan ympäristön tilaa on aiem-
pina vuosina tutkittu selvityksillä, joita 
on tehty muun muassa varuskunnan 
pohjavesistä, ampumatoiminnasta ai-
heutuvasta melusta, uhanalaisista per-
hosista, sekä melusta ja tärinästä ampu-
ma- ja harjoitusalueella. Vuoden 2014 
aikana Porin prikaatiin luotiin ympä-
ristöasioiden hallintajärjestelmä, johon 

liittyy muun muassa toimintasuunni-
telma ympäristövaikutusten hallitse-
miseksi sekä ympäristölle aiheutuvan 
kuormituksen vähentämiseksi. Vuoden 
aikana koulutettiin henkilökuntaa ja 
varusmiehiä, sekä tehtiin sisäinen au-
ditointi (arviointi) ympäristöasioiden 
hallinnan kehittämiseksi.
 Käyttöönotto huipentui marraskuus-
sa ulkopuolisen Det Norske Veritas 
-säätiön Jorma Kampparin tekemään 

Kaikilla on vastuu 
ympäristöstä – aloita heti 
Teksti ja kuvat: Antti Muhonen

Det Norske Veritas -säätiön Jorma Kampparin 
tekemässä ympäristöjärjestelmän auditoinnis-
sa (arviointi) nousi esille myös työturvallisuus. 
Ovenpielessä säilytettävä kaasupullo muodos-
taa selkeän työturvallisuusriskin, sillä kulkurei-
tin lähellä oleva pullo on herkkä kaatumiselle.

Yksittäinen havainto tuli selkeän ohjeen 
puuttumisesta. Asianmukaisen säilyttämisen 
lisäksi on kemikaalien käyttöturvallisuustie-
dotteet oltava selkeällä paikalla käyttäjien 
luettavissa.

Yllä: Huoltokomppanian kalusto on ympäris-
töäkin ajatellen kunnossa.
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auditointiin. Arvioinnin tulos oli pää-
sääntöisesti positiivinen, mutta poik-
keamiakin löytyi.  Yhtenä toiminnan 
kehittämiskohteena nähtiin liiallinen 
ohjaavan käskyn odottaminen heti 
aloitettavien toimenpiteiden sijaan. 
Tärkeää on aloittaa oikeansuuntainen 
toiminta heti kun havaitaan ympäristö-
riski, vaikka ohjetta ei olisikaan saata-
villa tai esimies asiaa käskemässä.
Säkylässä tarkastuksen kohteena oli 
muun muassa Länsi-Suomen viestipa-
taljoonan harjoitus Raasin ja Oripään 
alueella. Harjoituksessa nähty toiminta 
oli ympäristövaikutukset huomioon ot-
tavaa ja varusmiehet totesivat asian ole-
van heille tuttua ja normaalia toiminta 
jo siviilistä.
- Ei oikeastaan mitään uutta. Ei me si-
viilissäkään roskata tai kaadeta maahan 
mitään kemikaaleja, kersantti Heikki 
Pohjonen toteaa.
Ulkopuolinen tarkastaja oli tyytyväi-
nen harjoituksessa näkemäänsä kalus-
toon ja joukon toimintaan.
- Harjoituksessa oli oikea ote ja asenne 
ympäristöasioihin. Varusmiehet ja hen-
kilökunta olivat poikkeuksetta asian 
takana ja myös kalusto ja toimintatavat 
olivat ympäristön huomioivaa, näki Jor-
ma Kamppari.

Kehittäminen on jatkuvaa
Porin prikaatin ympäristöpäällikkö 
kapteeni Jari Ruski on ollut yhdes-
sä Tykistöprikaatin ympäristösihteeri 
Terhi Helkalan kanssa päävastuussa 
kehitettäessä järjestelmää, jonka toi-
minta on vasta alussa.
- Ympäristöjärjestelmä on nyt hyväk-

Ylivääpeli Jarmo Jokela keskustelemassa Jorma Kampparin 
kanssa polttoainekannun täyttämisestä ympäristöystävällisesti 
ilman valumia maastoon.

Porin prikaatin 
ympäristöpolitiikka

 Porin prikaatin ympäristöpoli-
tiikka tarkoittaa yhteistä tapaam-
me toimia ympäristöasioissa. 
Tehtävämme täyttämiseksi - toi-
mimmepa missä tahansa - otam-
me huomioon ympäristön ja alu-
een ihmiset. 

 Porin prikaatissa kannamme 
vastuumme ihmisistä ja ympäris-
töstä sekä tiedostamme toimin-
tamme ympäristöriskit. 

 Porin prikaatin ympäristösuo-
jelun pääperiaatteena on toimin-
tojemme ympäristöhaittojen eh-
käiseminen ja minimointi. 

 Kiinnitämme erityisesti huo-
miota pohjaveden ja maaperän 
suojeluun. Pyrimme omin toimin 
vähentämään jätekuormaa sekä 
parantamaan kierrätystä ja ener-
giatehokkuutta. 

 Toiminnassamme sitoudumme 
ympäristöasioiden huomioimi-
seen ja niiden jatkuvaan paranta-
miseen.

sytty, mutta järjestelmän tarkoitus on 
kehittyä koko ajan. Startti on hyväk-
sytty, mutta työ on jatkuvaa. Vuodesta 
toiseen tehdään uudet sisäiset ja ulkoi-
set auditoinnit ja jatkuva parantaminen 
on toiminnan punainen lanka, muistut-
taa Jari Ruski.
Uuden Porin prikaatin Säkylän - Niini-
salon varuskunnan ympäristöriskien 
hallinnassa tärkeimpiä asioita ovat poh-
javesien suojelu, ampumamelu ja jättei-
den lajittelu. Näistä ampumamelun hal-
linta koskee erityisesti Pohjankankaan 
ampuma-aluetta, jossa ammutaan jä-
reällä tykkikalustolla. Jätteiden lajitte-
lussa puolestaan lainsäädäntö kiristyy 
koko ajan ja toimintaa kehitetään sen 
mukaisesti.
Porin prikaatissa ympäristöasioiden 
hallinta otetaan vakavasti ja järjestel-
mää kehitettäessä on pidetty säännöl-
lisesti myös johdon katselmuksia. Ul-
kopuolisen tarkastajan kanssa käydyn 
loppupalautteen ja keskustelun päät-
teeksi komentaja kertoi tahtotilansa.

Komentaja Arto-Pekka Nurminen:

”Johto sitoutuu ympäristöasi-
aan täysin. Asenne kuntoon, 
ymmärrys kuntoon, tekeminen 
alkaa”  
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Pimeänäkölaitteista on saatu erit-
täin hyviä kokemuksia maamme 
kansainvälisissä valmiusjoukois-

sa. Laitteet parantavat merkittävästi 
joukkojen havainnointikykyä. Kansain-
välisten valmiusjoukkojen käytössä 
on useita erilaisia pimeänäkölaitteita. 
Samoja laitteita on myös muiden jouk-
kojen käytössä.

Laitteet jakaantuvat kahteen ryhmään, 
valonvahvistimiin ja lämpökameroi-
hin. Valonvahvistimet on suunniteltu 
puhtaasti yökäyttöön. Lämpökameroi-
ta hyödynnetään myös päivällä. Kaik-
ki valonvahvistimet toimivat samalla 
periaatteella. Ne vahvistavat olemassa 
olevaa valoa. Ihanteellisissa oloissa, 
tähtikirkkaana yönä, niillä voidaan ha-
vaita satojenkin metrien päässä olevia 
kohteita. Virtalähteenä ovat paristot. 

Jalkaväen valonvahvistimista uusinta 
tekniikkaa edustaa VV Lite Dual. Se 
toimii myös säkkipimeässä, koska sii-
nä on sisäänrakennettu infrapunava-
lo. Kun mitään valoa ei ole, kohdetta 
valaistaan infrapunavalolla, jota va-
lonvahvistin vahvistaa. Infrapunavalo 
näkyy vain valonvahvistimen läpi. Pal-
jaalla silmällä sitä ei näe.

VV Lite Dual voidaan kiinnittää asee-
seen ja oheisvarusteiden avulla päähän 
sekä kypärään ja sitä voidaan käyttää 
sekä mono- että stereopimeänäkölait-
teena. Laite mahdollistaa liikkumisen 
sekä jalan että erilaisilla ajoneuvoilla ja 
taistelun pimeässä.
 
Lämpökamerat muodostavat kuvan 
kohteen pintalämpötilasta, sen lähettä-
män infrapunasäteilyn perusteella. Nii-
den tuottama kuva on yllättävän tark-
ka. Pimeydessä, sadan metrin päässä 
seisova ihminen on tunnistettavissa 
kasvoista ja kohteen lämpöjälki voi - 
kohteesta riippuen - olla havaittavissa 
vielä useiden kilometrien päästä.

Lämpökameroita käytetään kohteiden 
valvontaan, havainnointiin ja tunnis-
tamiseen. Päivällä ne auttavat ”näke-
mään” kylmän savun, sumun, usvan 
ja hyvin ohuen materiaalin läpi. Sen 
sijaan rakennusten sisällä olevat läm-
pimät kohteet eivät näy edes ikkunan 
läpi. Pimeänäkölaitteista ei ole hyötyä 
ellei toimintaa ole harjoiteltu. Viime 
kädessä ratkaisevaa on, miten joukot 
on koulutettu toimimaan niin valoisalla 
kuin pimeässäkin.
 

Lämpökamera Phantom Ir Xr
Tunnistin: Jäähdyttämätön infrapuna 
(Ir) 640x480 sensori
Käynnistymisaika: 15 sekuntia
Näkökenttä: 12 astetta (vaaka), 9 astet-
ta (pysty)
Suurennus: 1x (2x ja 4x elektroninen)
Elektroninen kompassi: +- 3 asteen 
tarkkuus
Kallistusmittari: korkeus, kallistus
Kamera: valokuva (JPEG), videokuva 
(MPEG)
Paino: 1,6 kiloa
Käyttölämpötila: -36-60 astetta

Valonvahvistin VV3X
Suurennus: 3,3x
Näkökenttä: 11 astetta
Paino: 860 grammaa (ilman paristoja)
Mitat: 230x80x80 millimetriä
Käyttölämpötila: -35-55 astetta

 Valonvahvistin VV Lite Dual
Suurennus: 1x 
Näkökenttä: 40 astetta
Paino: 345 grammaa (ilman paristoja)
Mitat: 113x43x67 millimetriä
Käyttölämpötila: -40-55 astetta
 

   

Jalkaväki näkee pilkkopimeässäkin  
Teksti: Esa-Pekka Avela  Kuvat: Lilja Seppänen



23

Ihmiset tunnistaa helposti 
lämpökameran kuvasta.

Valonvahvistin VV Lite Dual

Valonvahvistin VV3X

Lämpökamera 
Phantom Ir Xr
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Vuonna 2008 Porin prikaatiin 
Puolustusvoimien kansainväli-
seltä keskukselta vastaanotettu 
Maavoimien kriisinhallintaope-

raatioiden kansallisen johtoportaan 
rooli siirtyy Maavoimien esikunnalle 
1.1.2015 alkaen.
Porin prikaatille muutos on iso asia. 
Prikaati on viime vuosina profiloitu-
nut kansainvälisen toiminnan osalta 
voimakkaasti ja vaikka kriisinhallin-
taan liittyviä velvoitteita prikaatille jää 
vielä muutoksen jälkeenkin rekrytoin-
nin, koulutuksen ja henkilöstöasioiden 
osalta, on suhtautuminen johtoportaan 
roolista luopumiseen ollut Säkylässä 
ristiriitaista.
Kansainvälisestä näkökulmasta tarkas-
teltuna joukko-osaston tehtävä kan-
sainvälisten operaatioiden kansallisena 
johtoportaana voidaan nähdä ainut-
laatuisena ratkaisuna, mutta rauhan-
turvaajien onneksi tämä erikoisuus on 
toiminut.
Porin prikaati on pyörittänyt operaa-
tioita Suomesta vahvalla omistautu-
misella ja kovalla osaamisella. Pelkkiä 
lukujakin tarkasteltaessa, ei voi olla vai-
kuttumatta. Vuodesta 2008 alkaen noin 
4000 lähtijää on palvellut kriisinhallin-
taoperaatioissa. Näistä 3000 on ollut 
Porin prikaatin rekrytoimia. Suomi on 
tänä aikana osallistunut 19 eri operaa-
tioon ympäri maailman. Huollon näkö-
kulmasta erityisen suuria ponnistuksia 

Puolustus-
voimauudistus 
koskettaa myös 
rauhanturvaajia

ovat olleet Kosovon KFOR –operaation 
alasajo, Libanonin UNIFIL –operaation 
ja Keski-Afrikan EUFOR –operaation 
perustamiset sekä Tshadin EUFOR/MI-
NURCAT –operaation perustaminen ja 
päättäminen.
Viimeisten vuosien trendinä on ollut 
henkilömäärältään pienten, mutta erit-
täin vaativien operaatioiden perusta-
minen kauas, kuten esimerkiksi EU:n 
koulutusoperaatiot Malissa, ja Somali-
assa. Mielenkiintoisena lukuna histori-
ankirjoihin jää myös Syyrian sodan al-
kuvaiheisiin liittynyt ja lyhyeksi jäänyt 
UNSMIS -tarkkailijaoperaatio.
Lisäksi suomalaisen kriisinhallintahis-
torian vaativin operaatio ISAF on vaati-
nut jatkuvaa huolenpitoa mm. huollon 
ja henkilöstötuen näkökulmasta. Eri-
tyisesti Afganistanin operaation muka-
naan tuomat kalustouudistukset, kuten 
RG32 –kaluston käyttöönotto ja taiste-
lijan varustuksen voimakas kehittymi-
nen 2010-luvulla ovat olleet Puolustus-
voimallisesti onnistuneita projekteja, 
jotka ovat parantaneet joukkojemme 
suorituskykyä ja turvallisuutta.
Viimeisten kuuden vuoden aikana 
Puolustusvoimissa ja Porin prikaatissa 
on kehitetty voimakkaasti myös psy-
kososiaalisen tuen käytäntöjä. Tämä 
on tullut tarpeeseen, sillä kaiken kaik-
kiaan operaatioissa on loukkaantunut 
vuosien 2008-2014 aikana kymmeniä 
ihmisiä ja kaksi on menehtynyt.

Porin prikaatin koulutustoiminta on 
kehittynyt kansallisen johtoportaan 
tehtävän ohessa laadullisesti ja määräl-
lisesti. Operaatioalueilta saadaan aina 
viimeisin tieto koulutettaville ja tätä 
nykyä koulutettujen antama yleisarvo-
sana on poikkeuksetta ollut kiitettävä.
Maavoimien kriisinhallintaoperaatioi-
den johtosuhteen muutos osuu vuoden-
vaihteessa ajallisesti yhteen Puolustus-
voimauudistuksen suurten muutosten 
kanssa. Näissä Porin prikaatin toimin-
ta-alue laajenee ja vastuulle tulee myös 
osa uudistuksessa lakkautettavan 
Länsi-Suomen sotilasläänin tehtävistä. 
Tässä valossa tarkasteltuna maavoi-
mien puolustushaaran vastaanottamat 
tehtävät helpottavat Porin prikaatin 
muutostaakkaa.
Kansallisen johtoportaan roolin aika-
na kehitetty kriisinhallintajoukkojen 
yhden luukun periaate, jossa kaikki 
kriisinhallintajoukkoon liittyvät asiat 
huollosta operatiiviseen raportointiin, 
henkilöstöasioihin ja koulutukseen 
hoituvat yhden toimijan kautta, tulee 
muuttumaan jossain määrin, mutta toi-
saalta johtamisorganisaatio kevenee. 
Reagointi- ja päätöksentekonopeuden 
voidaan olettaa paranevan ylätasoilla. 
Puolustushaaraesikunnalla on myös 
epäilemättä enemmän työkaluja käy-
tössään muun muassa resurssien koh-
dentamisessa ja priorisoinnissa.

n. v 1982-84
VÄRI-kuva:
Esikuntapäälikkö 
PorPr 40 v
2003

Markus Malila
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Jari Kytölä saapuu sovittuun haastat-
teluun Huovinrinteen sotilaskotiin 
vihreä baretti tyylikkäästi kallel-

laan. Huomio kiinnittyy baretin kultai-
seen leijonaan ja heti perään miehen 
arvomerkkeihin, jotka ovat mustat. Ou-
dot värit selittyvät sillä, että Kytölä on 
lähdössä EU:n Keski-Afrikan tasaval-
lassa toimivan kriisinhallinoperaation 
johtoesikunnan tiedustelupäälliköksi 
Kreikan Larissaan.
- Kysymys oli todellisesta äkkilähdöstä 
sillä Porin prikaatista tulleesta soitosta 
oli aikaa koulutuksen alkamiseen vain 
reilu viikko. Operaatiota jatkettiin yl-
lättäen kolmella kuukaudella, mutta 
tiedustelupäällikön tehtävää hoitanut 
eversti Anders Gardberg oli jo ehtinyt 
sopia palaavansa Suomeen. Minun so-
pimukseni pituus on poikkeuksellisesti 
vain kolme ja puoli kuukautta, selvittää 
Kytölä.

Mahdollisuus oppia uutta
Ranskan johtamaan EUFOR RCA-ope-
raatioon osallistuu reilut parikymmen-
tä suomalaista, joista neljän sijoitus-
paikka on Larissa. Pääjoukko toimii 
Keski-Afrikan tasavallan pääkaupun-
gissa Banguissa, missä tehtävänä on 
humanitaarisen avun perillemenon tur-
vaaminen.
- Edessä on mielenkiintoinen ja tiivis 
työrupeama kansainvälisessä ympä-
ristössä. Minulle henkilökohtaisesti 
tehtävä tarjoaa mahdollisuuden oppia 
uutta ja samalla kartoittaa omaa osaa-
mista. Pääsen kokemaan käytännössä, 
miten asioita pitää yrittää hoitaa Afri-
kan mantereella ja millaiselta toiminta 
siellä ylipäätään näyttää Euroopan nä-
kövinkkelistä.
- Työskentelykieli esikunnassa on on-
neksi englanti, sillä ranska ei ikävä 
kyllä taivu suussa ollenkaan, Kytölä 
tunnustaa.
Kansainvälistä kokemusta eversti Ky-
tölällä on Kosovosta, missä hän toimi 
ensimmäisen suomalaispataljoonan 
esikuntapäällikkönä 1999-2000.
- Nyt voisin sanoa, että yhden sotilaan 
ympyrä sulkeutuu. Näin on myös koko 
uraa ajatellen, sillä tulin kesäkuussa 
1978 Porin prikaatiin varusmieheksi ja 
samaan paikkaan on tarkoitus kotiutua 
keväällä 2015, ynnää Kytölä.

Viime vuodenvaihteessa reserviin siirtynyt eversti Jari Kytölä 
sanoo olevansa Porin prikaatin mies ja aidosti ylpeä siitä. Me-
rikarvialta kotoisin oleva Kytölä suoritti Huovinrinteellä varus-
miespalveluksensa ja on sen jälkeen palvellut samassa joukko-
osastossa kaksi erillistä viiden vuoden jaksoa. Tämän lehden 
ilmestyessä Kytölä on oman luonnehdintansa mukaan teke-
mässä viimeistä palvelusta Porin prikaatille.

Viimeinen palvelus 
Porin prikaatille
Teksti: Asko Tanhuanpää  Kuvat: Asko Tanhuanpää ja Jari Kytölän albumi
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Kosovo oli täysin eri maailma
Kosovon KFOR-operaatiota Jari Kytölä 
luonnehtii oman uransa kannalta mo-
nella tapaa erittäin hyödylliseksi. Am-
matillisesti hän koki olevansa täysin 
eri maailmassa, mihin kotimaassa oli 
tottunut.
- Silloin ei voitu puhua enää perinteises-
tä rauhanturvaamisesta, vaan kysymys 
oli kriisinhallinnasta. Kansallisen puo-
lustuksen suunnittelun ja harjoittelun 
sijaan pääsi näkemään, mitä on käytän-
nön työ konfliktien ehkäisemiseksi.
- Kosovo oli myös ensimmäinen operaa-
tio, joka toteutettiin nykyisellä konsep-
tilla. Niinisalo oli jäänyt pois ja Porin 
prikaati huolehti kaikesta käytännön 
toteuttamisesta. Me teimme käytän-
nössä kentällä uutta asiaa ilman koke-
musta ja opeteltiin samalla, kun tehtiin. 
Virheitäkin tehtiin, mutta niistä otet-
tiin opiksi. Jorma Uotista siteeraten 
voisi sanoa, että ”Ei huono”, virnistää 
Kytölä.
Jari Kytölä ei malta olla kehumatta 
tapaa, jolla joukko Kosovoon koot-
tiin. Eversti Kari Sainion johdossa oli 
pataljoona, jossa oli puolet vanhoja 
faittereita ja toinen puoli nuoria Porin 
prikaatissa kansainvälisiin tehtäviin 
koulutettuja sotilaita.
- Se oli hyvä suhde. Nuorten innokkuus 
ja jaksaminen täydensi kokeneempien 
kavereiden ammattitaitoa ja osaamista.

”En halunnut tykkijulliksi”
Palataan ajassa taaksepäin aina vuoteen 
1978. Satakuntalaisessa maaperässä 
varttuneelle Jari Kytölälle oli ollut jo 
pitkään selviö, että varusmiespalvelus 
suoritetaan Porin prikaatissa. Reilut 35 
vuotta myöhemmin hän paljastaa, mik-
si fyysisesti lähempänä kotia sijainnut 
Niinisalo ei kiinnostanut.
- En halunnut tykkijulliksi, vaan jalka-
väkijoukko-osasto kiinnosti. Minulla 
oli jo siinä vaiheessa ammatti mielessä.
Porin prikaatissa alokas Kytölä löysi 
itsensä kakkoskomppaniasta kapteeni 
Risto Äikiän ja kahden ammatistaan 
ylpeän vääpelin eli Martti Vierikon ja 
Matti Selivaaran hellästä huomasta. 
Edellä mainitun kolmikon ohella mie-
leen jäi positiivisessa mielessä myös tu-
van esimies, alikersantti Mörsky.
- Voin hyvillä mielin sanoa, että va-
rusmiesaika Porin prikaatissa antoi 
sotilasuralle erittäin hyvän pohjan ja 
vahvan askelmerkin. Kadettikoulussa 
huomasi konkreettisesti, että Huovin-
rinteeltä perusosaamisensa hankki-
neet pääsivät helpommalla kuin monet 
muut, kiittelee Kytölä.

Sotilaan arjen korkeakouluun
Jari Kytölä palasi Huovinrinteelle vas-
tavalmistuneena luutnanttina kesällä 
1982. Komppaniakin oli tuttu kakko-

nen, jossa tutut miehet olivat edelleen 
vastuussa tekemisestä. Prikaatin ko-
mentajana toimi tuohon aikaan eversti 
Olli Rekola, joka sittemmin ylennet-
tiin vielä kenraalimajuriksi.
- Nuori luutnantti sai positiivisessa mie-
lessä sellaisen koulutuksen, että todella 
tiesi, mitä pitää tehdä. Jos varusmies-
aika oli hyvä pohja, niin nyt pääsin 
todelliseen sotilaan käytännön arjen 
korkeakouluun. Sillä jaksolla minusta 
sorvattiin sotilas.
Porin prikaatista Kytölä jatkoi viiden 
vuoden palveluksen jälkeen kapteeni-
kurssille ja Kadettikouluun koulutusup-
seeriksi. Seuraava viisivuotiskausi Huo-
vinrinteellä alkoi vuonna 2000, jolloin 
hän aloitti Länsi-Suomen viestipatal-
joonan komentajana. Varsinaista viesti-
koulutusta Kytölällä ei ollut, mutta sil-
loinen prikaatinkomentaja Olli-Matti 
Multamäki halusi varta vasten tehtä-
vään jalkaväkimiehen.
- Ehdin palvella viiden vuoden aikana 
peräti kolmea komentajaa eli Multamä-
en jälkeen vielä Arto Rätyä ja Markku 
Ahertoa, sanoo Kytölä, joka lähti vuon-
na 2005 pääesikuntaan Porin prikaatin 
esikuntapäällikön tehtävästä.
- Aika menee todella äkkiä. Nyt tuntuu 
siltä, että tuo kaikki olisi tapahtunut ei-
len, hän miettii.

Viimeinen komentaja Kontio-
rannassa
Jari Kytölän viimeiseksi joukko-osas-
toksi jäi Pohjois-Karjalan prikaati, jon-
ka hän joutui ajamaan komentajana 
alas vuoden 2013 lopussa.
- Prikaatin merkitys oli alueelle todella 
iso, eikä tietoa sen lopettamisesta otettu 
todellakaan nurisematta vastaan. Sitä 
isompi menestys oli, mitä lähempänä 
omat muistot olivat sotaa. Vanhempi 
väki ei ymmärtänyt ajatusta siitä, että 
Suomea ei puolusteta varuskunnista. 
Minun tehtäväkseni jäi selittää, että 
varuskunnat ovat koulutuskeskuksia ja 
niissä koulutettuja joukkoja voi käyttää 
missä tahansa, Kytölä tiivistää.
- Maanpuolustushenki on Pohjois-Kar-
jalassa kuitenkin erittäin korkealla ja 
sielläkin ymmärrettiin varsin pian, että 
kiukuttelun sijaan ruvettiin tosissaan 
miettimään, mitä tehdään tästä eteen-
päin. Kokonaisuutta ajatellen oli erit-
täin tärkeä asia, että niin Pohjois-Kar-
jalan prikaatin kilta kuin Kontiolahden 
Sotilaskotiyhdistyskin päättivät jatkaa 

n. v 1982-84
VÄRI-kuva:
Esikuntapäälikkö 
PorPr 40 v
2003

Kuvassa joukkueen-
johtaja luutnantti Jari 
Kytölä 80 -luvun alussa 
Porin prikaatissa.
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Kuvassa silloinen Porin prikaatin esikuntapäällikkö eversti-
luutnantti Jari Kytölä, kuva on vuodelta 2003.

toimintaansa, eversti näkee.
Jari Kytölä sanoo suoraan, että perintei-
sen joukko-osaston alasajo ei ollut suin-
kaan mikään helppo tehtävä.
- Oli se vaikeaa, turha sitä on lähteä 
kieltämään. Välillä oli surullisiakin 
hetkiä, mutta hyvä johtoryhmä auttoi 
eteenpäin. Ajatuksena oli, että jos ker-
ran tehdään, niin tehdään sitä myös it-
sellemme. Negatiivisista asioista saatiin 
lopulta positiivinen lopputulos ja kaik-
ki kokivat voivansa lähteä pois hyvällä 
omallatunnolla.
Kytölä painottaa, että puolustusvoima-
uudistus oli ja on tarpeellinen toimen-
pide.
- Se oli tarpeen ja se toteutettiin tar-
koituksenmukaisella tavalla mahdolli-
simman vähin vahingoin. Lakkautetun 
joukko-osaston komentajana voin sa-
noa, että kaikki tehtiin niin kuin käy-
tössä olevilla pelimerkeillä oli mahdol-
lista tehdä.

Puoli vuotta painetta tasaillen
Reserviin siirryttyään Jari Kytölä, 56, 
sanoo vetäneensä puolisen vuotta hen-
keä ja tasailleensa verenpainetta ennen 
kuin hinku sorvin ääreen kasvoi liian 
kovaksi. Kesällä Kytölä aloitti työt 4TS 
Corporation Oy-nimisen yrityksen puo-
lustus- ja turvallisuustoimialan johtaja-
na.
- Yhtiö keskittyy paikka- ja olosuhde-
tietoja hyödyntävien kokonaisratkai-
sujen kehittämiseen ja toimittamiseen. 
Asiakkaat löytyvät yritysmaailmasta, 
selvittää Kytölä.
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Osana Puolustusvoimauudistusta Po-
rin prikaatin toiminta-alue laajenee 
Satakunnan ja Varsinais-Suomen li-
säksi myös Keski-Pohjanmaan, Ete-
lä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maa-
kuntiin. Näillä alueilla käytännön 
maanpuolustustyötä tekee Porin pri-
kaatin alaisuudessa toimiva Pohjan-
maan aluetoimisto. 

Aluetoimisto vastaa noin 140 000 ase-
velvollisen valvonnasta ja järjestää vuo-
sittain kutsunnat noin 3000 kutsun-
nanalaiselle.
Aluetoimistomme on toiminut Vaasas-
sa vuoden 2010 lopusta ja omaa Poh-
janmaan sotilasläänin perinteet, alue-
toimiston päällikkö, komentaja Jukka 
Ranta kertoo.

Omatoiminen Pohjanmaa 
osaksi Porin prikaatia

Länsi-Suomen sotilasläänin lakkaut-
tamisen jälkeen aluetoimisto siirtyy 
suoraan joukko-osaston alaisuuteen. 
Pohjanmaan aluetoimisto työllistää 17 
henkilöä ja pyörittää vuosittain noin 
300 000 euron vuosibudjettia.
Meillä johtosuhteen muutos ei mieles-
täni ole kokonaisuutena kovin merkit-
tävä. Jatkamme samalla kokoonpanolla 
ja samoissa tehtävissä, aivan kuten so-
tilaslääninkin alaisuudessa. Muutokset 
ovat lähinnä reserviläisten ylentämi-
seen liittyviä asioita ja tietysti samalla 
opettelemme Porin prikaatin tapoja ja 
toimimaan joukko-osaston osana.
Aiemmin Pohjanmaan aluetoimiston 
lähin varuskunta on sijainnut Kauha-
valla. Puolustusvoimien uudessa asen-
nossa Lentosotakoulu Kauhavalta on 
kuitenkin lakkautettu, jolloin aluetoi-
miston välimatka lähimpään varuskun-
taan kasvaa. Toimintaa on kuitenkin 

sopeutettu tilanteeseen jo lähes vuosi 
kun Tykistöprikaati on tukenut tämän 
vuoden alusta Pohjanmaan reservin 
koulutusjärjestelyissä. Tämä tehtävä 
jää vuonna 2015 Porin prikaatin täytet-
täväksi.
Kauhavan lakkauttamisen myötä alue-
toimiston käytössä olevat koulutustilat 
ovat vähentyneet, mutta käytännön 
vaikutukset ovat Rannan mukaan olleet 
kuitenkin vähäisiä.
Avarin katsein katsomme mitä tule-
vaisuus tuo tullessaan, mutta ei tässä 
mitään järisyttäviä muutoksia näyttäi-
si olevan ja pystymme hyvin sopeutu-
maan uuteen tilanteeseen.

Maanpuolustushenkinen 
Pohjanmaa
Pohjanmaan aluetoimisto toimii kol-
men maakunnan alueella. Rannikko-

Teksti: Markus Malila  Kuva: Lilja Seppänen
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alueen kaksikielisyyden lisäksi tämä 
tuo Rannan mukaan toimintaan omi-
naispiirteensä. Yhteistyökumppaneita 
on näin ollen myös kolminkertainen 
määrä.
Alueellamme on kolme aika itsenäis-
tä maakuntaa, joilla kaikilla on omat 
perinteensä ja omat joukko-osastohis-
toriansa. Se täytyy aina muistaa, kun 
maakunnan ihmisten kanssa asioi. 
Lisäksi ruotsin kieli aiheuttaa omat 
vaatimuksensa toiminnalle ja kielivä-
hemmistön palvelut on huomioitava 
toiminnassamme.
Vastaisuudessakin suurin osa Pohjan-
maan kolmen suomenkielisistä asevel-
vollisista määrätään palvelukseen Kai-
nuun prikaatiin. Lisäksi Pohjanmaalta 
on pieni varusmieskiintiö Porin prikaa-
tin Niinisalon osiin. Ruotsinkielisiä ase-
velvollisia Pohjanmaan aluetoimiston 
alueella on vuodessa noin 600 henkilöä 
ja heidän palveluspaikkansa on Uuden-
maan prikaati Raaseporissa.

Kouluttajia ja kalustotukea
kaivataan
Pohjanmaan aluetoimisto vastaa kol-
men maakuntakomppanian koulutuk-
sesta. Reserviläistensä koulutukseen 
aluetoimisto tarvitsee jatkossa koulut-
tajatukea.
Toistaiseksi olemme kouluttaneet 
maakuntakomppanioiden reserviläiset 
melko pitkälti omalla henkilökunnalla, 
mutta uusissa paikallispataljoonissa on 
elementtejä, joiden kouluttamiseen ny-
kyinen ammattitaitomme ei enää ilman 
lisäkoulutusta riitä. Esimerkiksi johta-
misjärjestelmien koulutukseen tarvit-
semme tukea. 
Muita toivomuksia komentaja Ranta ei 
Porin prikaatin suuntaan heitä. Pohja-
laiset pärjäävät pitkälti omillaan.

Kalenterivuoteen mahtuu paljon 
juhlia, mutta joulu on mones-
sa mielessä meille suomalaisille 

näkyvin ja vaikuttavin niistä kaikista. 
Joulun lähestyminen alkaa näkyä jo 
lokakuussa kauppojen hyllyillä ja te-
levisiomainoksissa. Tämä on tietysti 
ymmärrettävää, koska juhlaan liittyy 
lahjojen antamista, niin tietysti sillä on 
vaikutusta myös talouden pyörien pyö-
rimiselle. Tekeekö lahjojen saaminen ja 
antaminen joulusta erityisen tärkeän? 
Ainakin lapsena lahjat tuntuivat kovin 
tärkeiltä, mutta enää sillä ei ole niin 
merkitystä.
Joulunviettoon on kuulunut myös jo-
kaisella tietyt perinteet ja tavat, jois-
ta tahdotaan pitää kiinni tai muuttaa 
hyvin varovasti. Näin tehdään tietysti 
siksi, että jokainen meistä kaipaa ri-
tuaaleja ja rajoja, joilla erotetaan arki 
ja pyhä. Kaikille ei ole yhdentekevää, 
minä päivänä joulukuusi tuodaan ulkoa 
sisälle, minä päivänä mennään sytyt-
tämään kynttilöitä haudoille tai mihin 
aikaan lahjat avataan ja kuka valmistaa 
kinkun ja jouluruoan. Erilaiset tavat ja 
tottumukset luovat turvallisuutta ja ne 
ovat osa juhlaa, mutta joulusta tuskin 
tekee erityistä vielä se, että päästään 
vain noudattamaan tapoja ja perinteitä.

Ihminen 
ihmiselle…

Joulukirkko kuuluu myös monien per-
heiden tapoihin. Itselleni tämä tapa tuli 
osaksi joulunviettoa vasta aikuisiällä, 
mutta tapahan se on siinä missä muut-
kin. Joulukirkko ei sinällään tietty poik-
kea muusta kirkossa käynnistä siinä, 
että se noudattaa tiettyä kaavaa, siellä 
kuullaan tuttu raamatunteksti Luuk-
kaan toisesta luvusta ja lauletaan tut-
tuja lauluja. Se, mistä jouluevankeliumi 
syvimmillään puhuu, lienee kuitenkin 
sitä, mitä jokainen meistä kaipaa eni-
ten ja mikä tekee joulusta meille niin 
suuren juhlan.
Kaiken arjen, työn, suorittamisen ja 
kilpailun keskellä me kaipaamme sitä, 
että me saamme vain olla ja pysähtyä 
olemaan. Ja jokainen kaipaa saada olla 
niiden ihmisten kanssa, joita rakastaa. 
Lapsen syntymä vaatii pysähtymään: 
hänen kanssaan ei niinkään tehdä, 
vaan hänen kanssaan ollaan. Jouluker-
tomus muistuttaa viime kädessä siitä, 
että meidän Jumalammekaan ei ole 
jokin idea tai olio tuolla jossain, vaan 
rakkaus meidän keskellämme. Rak-
kaus, joka syntyy ihmiseksi ihmisten 
keskelle.

Rauhallista ja kiireetöntä joulua!
Sotilaspastori Risto Katila

Kuva: Lilja Seppänen
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Porin prikaati on liittynyt mukaan 
Puolustusvoimien sosiaalisen me-
dian SOME -agenttitoimintaan. 

Syksyn aikana muutamia varusmiehiä 
on koulutettu toimimaan osana Puolus-
tusvoimissa viime keväänä aloitettua 
SOME -agenttipalvelua ja agentit ovat 
aloittaneet työnsä Facebookissa.
SOME -agentit ovat osa Pääesikunnan 
viime vuonna käynnistämää Asevelvol-
listen informaatiopalvelut -projektia. 
SOME -agenttien tavoitteena on tarjota 
varusmiehille matalan kynnyksen vies-
tintäkanava ja parantaa varusmiesten 
tiedonsaantia muun muassa arkisissa 

SOME-agentit palvelevat 
tulevia alokkaita

mieltä askarruttavissa palvelusasioissa.
Porin prikaatin SOME -agentteina aloit-
tavat viestimiehet Lilja Seppänen Rai-
siosta ja Tiina Ståhlberg Salosta. Ståhl-
berg ja Seppänen ovat ensimmäiset 
SOME -agentteina aloittaneet naiset.
Ylläpidämme Porin prikaatin tulevil-
le varusmiehille suunnattua Facebook 
-ryhmää, jonne päivitämme joka päivä 
hyödyllistä informaatiota palveluksen 
aloittamiseen liittyen ja jossa vastaam-
me erilaisiin kysymyksiin, Seppänen 
kuvailee toimintaa.

Alokkaalle kaikki on uutta
Nuorilla naisilla on tuoreessa muistis-
saan aloittavan varusmiehen tunteet ja 
kysymykset. Seppänen kertoo, kuinka 
he ovat suunnitelleet sisällöntuotan-
tonsa huolellisesti etukäteen omaa ko-
kemustaan hyödyntäen:
- Sisältöä on sinänsä melko helppo 
keksiä kun on niin paljon asioita, joita 
uusi alokas ei vielä tiedä.
SOME -agenttien ylläpitämä PORPR 
1/15  Säkylä -kanava on ollut toimin-
nassa vasta marraskuusta alkaen. 
Agenttien ylläpitämä Facebook -ryh-
mä on hiljalleen aktivoitunut ja kes-
kustelua on syntynyt.
- Saamamme palaute on toistaiseksi 
ollut hyvää ja kysymyksiä ja kes-
kustelua on syntynyt mukavasti, 
Tiina Ståhlberg kiteyttää.
- Kysymykset ovat toistaiseksi 
olleet pääasiassa ihan perusjuttu-
ja, kuten mitä pitää ottaa palve-
lukseen tullessa mukaan. Porin 
prikaatin erilaisista koulutus-
haaravaihtoehdoista kysellään 
myös, Lilja Seppänen lisää.
Molemmat agentit näkevät 
toiminnassa jo nyt myös ke-
hitysmahdollisuuksia.
Palvelua voisi hyvin laa-
jentaa myös muihin sosi-
aalisen median kanaviin. 
Esimerkiksi Instagram ja 
Twitter voisivat toimia 
yhtä hyvin.

Teksti: Markus Malila  
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Meille voit soittaa koska tahansa.
Ajanvaraukset, korttiongelmat ja useat muut akuutit pankkiasiat voit hoitaa 
puhelimitse nyt mihin vuorokaudenaikaan tahansa, myös viikonloppuisin. 
Me teimme senkin mahdolliseksi – ensimmäisenä pankkina Suomessa.
Asiakaspalvelumme henkilöasiakkaille suomeksi 0200 3000 (pvm/mpm) 
ma-su 24h/vrk.

Teemme sen mahdolliseksi

Perinteinen joululounas

Varaa pöytäsi ajoissa: Original Sokos Hotel Vaakuna, Pori, Myyntipalvelu 
puh. 029 004 2002 ma–pe 8–17, la 10–14 tai sales.pori@sokoshotels.fi

LÄHIRAVINTOLA

Satakunta
Gallen-Kallelankatu 7 

Pori  raflaamo.fi

Puhelun hinta: Lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6,91 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

Lähiravintola Satakunnan

satakuntalaisittain

Alkoholiton Akseli- glögi
***
Raikas Vihersalaatti
Kala Valtasen silakkalajitelma
Konjakilla viimeisteltyä graavilohta
Chilipaahtopaistia ja mustaherukkahyytelöä
Rosollia
Sienisalaattia
***
Kivikylän saunapalvattua 
kinkkua Siiderin sinappihunnulla
Tillivoi-perunoita
Perinteisiä jouluisia laatikoita
Yrtti-pestolla gratinoitua lohta
Hunajalla maustettuja juureksia ja herneitä

Kakkoa, saaristolaisleipää ja voita
***
Kahvi ja kanelipannacottaa 
sekä piparkakkutiramisua 

        S-Etukortilla 28 € (norm. 31 €)

Joululounas tarjolla 15.–19.12.2014 klo 11–14         

Turuntie 61, 32200 LOIMAA • www.pihaportti.fi

Portti avoinna hyvään palveluun!Portti avoinna hyvään palveluun!

Kiinteistönhoito
Lasituspalvelu

Maalauspalvelu
Siivouspalvelu

Päivystysnumero 044 7442 310

Puh. 044 7442 300



VIHERHIUKKASET 
4/2014  www.sotku.fi

Teksti ja kuva: Seija Heiska

Taas on yksi toimintavuosi vilah-
tanut ja joulu odottelee nurkan 
takana. Toimintaa oli päivystys-

vuorojen lisäksi tarjolla taas moneen 
lähtöön. Osa tapahtumista veti sisaria 
paikalle paremmin, osa huonommin. 
Pari tapahtumaa jouduttiin perumaan-
kin vähäisen osallistujamärän takia. 
Nykyään vapaa-aikaa on kaikilla niu-
kasti ja sille vähäiselle vapaa-ajalle olisi 
monta ottajaa. Kaikkeen ei vaan ehdi, 
vaikka haluaisikin. Ja levätäkin pitäisi.

Syyskokous ja sen päätökset
Yhdistyksen syyskokous pidettiin ker-
hohuoneella 20.11.2014. Kokouksessa 
puheenjohtajana toimi Susanna Vuo-
rinen. Vähäisestä osallistujamäärästä 
huolimatta kokous oli hyvin keskus-
televa. Syyskokouksen asialistalla pää-
osassa ovat henkilövalinnat johtokun-
taan, sekä edustajat Sotilaskotiliiton 
kevät- ja syyskokouksiin. Johtokun-
nasta olivat erovuorossa puheenjohtaja 
Marja Syrilä, varsinaiset jäsenet Airi 
Kuusisto ja Päivi Perälä, sekä varajä-
senet Taina Tuovinen ja Elina Lainee-
noja. Erovuoroisista Syrilä, Kuusisto ja 
Perälä olivat ilmoittaneet olevansa käy-
tettävissä. Kokouksessa heidät valittiin 
jatkamaan johtokunnassa edelleen. Va-
rajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. 
Elina Laineenoja valittiin jatkamaan 
varajäsenenä. Toiseksi varajäseneksi 
kokous valitsi Marjaana Vihottulan. 
Liiton kevät- ja syyskokouksiin var-
sinaisiksi edustajiksi valittiin Päivi 
Perälä, Marja Syrilä ja Susanna Vuo-
rinen. Varaedustajiksi Tuija Ryömä, 
Airi Kuusisto, Anne Haavisto, Hanna 
Tiukka, Elina Laineenoja, Tarja Putko, 
Henna Ryömä ja Merja Lankinen.

”Paketti tuntemattomalle rau-
hanturvaajalle”
Sotilaskotiliitto yhdessä Suomen Rau-
hanturvaajaliiton kanssa päättivät to-
teuttaa hankkeen kriisinhallintaope-
raatiossa palvelevien muistamiseksi 
joulun aikaan. Hanke sai nimen ”Paket-
ti tuntemattomalle rauhanturvaajalle” 
ja puolustusvoimat lupasi sille logisti-
sen tuen. Säkylän Sotilaskotiyhdistyk-
seltä kysyttiin halukkuutta pakettien 
kokoamiseen. Yhdistys vastasi tietysti 
myöntävästi, onhan meillä kokemusta 
rauhanturvaajien joulupakettien koko-
amisesta jo aiemmilta vuosilta. Koko-
amisessa avustivat Varsinais-Suomen 
Sinibaretit. Joulupusseihin pakattiin 
lahjoituksena saatua tavaraa: keksejä, 

suklaata, purkkaa, kahvia, lehtiö, huivi, 
saatekirje. Mukaan sujautettiin joulu-
kortit, joita olivat askarrelleet Sotilas-
kotiliitto sekä Lappeenrannan, Riihi-
mäen ja Oulun Sotilaskotiyhdistykset. 
Pussit pakattiin laatikoihin, jotka läh-
tivät Porin prikaatin järjestämällä kul-
jetuksella Libanoniin, Afganistaniin ja 
Keski-Afrikan tasavaltaan. 
Saatekirjeestä lainaten: ”Suomalaiset 
rauhanturvaajat ovat arvostettuja am-
mattilaisia. He ovat toiminnallaan tu-
kemassa maamme mainetta kansainvä-
lisen yhteisön vastuullisena jäsenenä. 
Samalla autetaan kriisialueen ihmisiä 
heidän tavoitellessaan rauhaa, ihmisoi-
keuksia ja normaalia hyvää elämää.”
Toivotaan joulupussista tupsahtavan 
konkreettisten asioiden lisäksi myös 
lämmin tervehdys ja muistaminen 
meiltä kaikilta.

Seuraava vuotta odotellessa
Toimintasuunnitelman alusta löytyy 
yhdistyksemme perustehtävät. Ykkö-
senä on varusmiesten, vapaaehtoises-
sa asepalveluksessa olevien naisten ja 
kertausharjoituksissa olevien reservi-
läisten hyvinvointi ja viihtyvyys. Kak-
kosena on jäsenten ja henkilöstön hy-
vinvoinnin tukeminen. 
Varusmiesten hyvinvointi ja heidän 
palvelemisensa tulee aina ensimmäi-
senä. Se toimii myös hyvänä ohje-
nuorana, kun tehdään päätöksiä osal-
listutaanko johonkin tilaisuuteen tai 
tuetaanko jotain tapahtumaa tai asiaa. 
Jos tukipyynnöstä hyötyvät varusmie-
het, on vastaus useimmiten kyllä. Jos 
Porin prikaati osallistuu johonkin tilai-
suuteen, messuille tai esittelyyn sinne 
menee sotilaskotikin, jos kutsu käy. 
Helppo linjaus. 
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Sotilaskodin varusmiehille tar-
joamista palveluista kirjasto jää 
helposti huomaamatta vierailijan 

suunnatessa kulkunsa kohti myyntilin-
jaston herkullisia tarjottavia. Kirjasto 
on kuitenkin ollut merkittävä osa Sä-
kylän Sotilaskodin toimintaa sen pe-
rustamisesta asti sillä kirjastotoiminta 
aloitettiin samana vuonna kuin muu-
kin sotilaskotityö vuonna 1963. Perus-
tamisen aikaan tavoitteena oli luoda 
kirjastoon kokoelma, josta jokaiselle 
varusmiehelle löytyisi jotakin. Sama 
päämäärä on kirjaston kehittämisen ja 
arjen toiminnan johtotähtenä edelleen. 
Kirjastosta vastaa alan ammattilainen, 
osa-aikainen kirjastonhoitaja Anna-
Maria Uljas, jonka tukena kirjaston 
kehittämistyössä toimii kirjastojaosto. 
Palvelustaan suorittaville näkyvimmäs-
tä kirjaston toiminnasta eli päivystys-
vuoroista vastaa kirjastonhoitajan li-
säksi yhteensä 37 kirjastosisarta.

Sotilaskodin kirjasto 
palvelee ajan hengessä
Teksti: Elina Laineenoja, kirjastojaoston vastaava
Kuva: Anna-Maria Uljas

Tänä päivänä kirjastot tarjoavat käyt-
täjilleen paljon muutakin kuin kirjoja 
luettavaksi ja lainattavaksi. Kirjastojen 
merkitys korostuu kaikkialla myös itse 
tilana; paikkana, johon kuka tahansa 
voi tulla ilman pääsymaksua tai eri-
tyistä syytä. Kirjastotilaa voi käyttää 
lukemisen lisäksi myös opiskeluun, 
työskentelyyn, rentoutumiseen, ko-
koontumiseen – mikä asiakkaan tarve 
kulloinkin on. Sotilaskodin kirjaston 
uusin hankinta onkin yhdessä koottava 
palapeli, johon voi poiketa laittamaan 
omat palasensa aina ehtiessään. Yksi 
tapa rentoutua päivän päätteeksi on 
sekin, lukemisen ja pelaamisen ohella, 
samalla saa kokea yhteisen rakentami-
sen iloa. 
Yhdenkään kirjaston käytön mittarina 
ei enää voida käyttää pelkkiä lainaus- 
tai kävijämääriä, ne eivät kerro kuin 
osan kirjaston todellisesta käytöstä 
ja merkityksestä. Tämä on huomat-

Varusmiesten hyvinvoinnin jälkeen tu-
levat sisaret ja henkilökunta. Yhdistys 
pyrkii olemaan elinvoimainen, yhtei-
söllinen ja aktiivinen. Tavoitteena on 
motivoitunut ja hyvinvoiva sisar sekä 
osaava, oikein mitoitettu, sitoutunut, 
hyvinvoiva ja työtään arvostava henki-
löstö.  
Sisarten hyvinvointia ja motivaatiota 
halutaan ylläpitää sisartapahtumin. 
Tammikuun 22 päivä klo 18-20 on lu-
vassa Jooga-rentoutusilta Kuntotalolla. 
Helmikuussa hyvinvointia jatketaan 
sisäisen hyvinvoinnin parissa. Tutus-
tumme MORE NEO:n Anne Valtosen 
opastuksella smoothien valmistukseen. 
Saman illan aikana on mahdollisuus 
vihreiden sisarvaatteiden kierrätykseen 
sekä sisarvaatteisiin ja ansiomerkkei-
hin tutustumiseen. 
Maaliskuussa, 19.3.2015 klo 18 on yh-
distyksen kevätkokous. Päivämäärä 
18.4.2015 kannattaa merkitä kalente-
riin. Silloin järjestetään koulutusristeily 
piknik-risteilynä Turusta. Ohjelma tar-
kentuu myöhemmin. Mitään hikipin-
ko-opiskelua ei ole luvassa, vaan aikaa 
varataan myös shoppailulle ja tietenkin 
hyvästä ruuasta ja seurasta nauttimisel-
le.
Nyt on kuitenkin aika hiljentyä jou-
lun viettoon. Vietettiin sitä sitten tal-
visissa tai meille sisarille niin tutuissa 
vihreissä tunnelmissa, on joululla aina 
oma erityinen tunnelmansa ja aseman-
sa juhlakalenterissa. Nyt on hyvä aika 
hiljentää vauhtia arjen vaatimuksista, 
levätä ja nauttia. Omasta ja Säkylän so-
tilaskotiyhdistyksen puolesta toivotan 
kaikille rauhallista joulua ja onnellista 
vuotta 2015! 
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tu myös Sotilaskodin kirjastossa, sillä 
kirjaston tiloissa vietetään usein aikaa 
lukien tai viereisen lehtienlukutilan 
nettikoneille jonottaen. Säkylän Soti-
laskodin kirjastotila on hyvin suunni-
teltu ja kalustettu tila, johon mahtuu 
monenlaista toimintaa yhtä aikaa. Kir-
jastotilan takaosassa voi rauhassa lukea 
pääsykoekirjaa samalla kun tilan etu-
osassa tehdään porukalla palapeliä tai 
jutellaan lehtipöytien äärellä. 
Kirjastot yleisellä tasolla ovat kokeneet 
viime vuosina suuria muutoksia säh-
köisten aineistojen käytön lisääntyes-
sä sekä verkkopalvelujen laajentuessa. 
Kirjastojen fyysiset kirjastokäynnit ja 
kirjalainaukset ovat tätä kautta vähen-
tyneet asiakkaan käyttäessä aineistoja 
kotoa käsin verkossa. Meidän koke-
muksemme mukaan varusmies tarttuu 
edelleenkin mieluusti kirjaan. Ja hyvä 
niin, sillä Sotilaskodin kirjaston koko-
elmissa sähköistä aineistoa ei ole lainat-
tavissa.
Varusmiesten lukutottumuksissa em-
me ole huomanneet suuria muutoksia, 
kaikkea kirjallisuutta lainataan tasai-
seen tahtiin. Kirjaston kokoelmista 

löytyy jokaiselle jotakin lainattavaa 
historiallisista merkkiteoksista uusim-
piin ajan trendeihin. Selkeinä lainausti-
lastojen kärkiaiheina ovat viime vuosi-
na olleet erityisesti dekkarit, scifi sekä 
sota- ja henkilöhistoria. Myös lehtiä voi 
lainata, samoin kirjastoon hankittuja 
lautapelejä. 
Jokainen sotilaskodin kävijä on ter-
vetullut tutustumaan kirjastoon sen 

   Kirjastotilastoa vuodelta 2013
Kirjoja yhteensä ...................................................................8246
Lehtinimekkeitä yhteensä .........................................................64
Asiakkaita vuonna 2013 ........................................... 6502 kävijää
Lainauksia vuonna 2013 ............................................3387 lainaa
Aukioloajat vuonna 2013 .............................................. 632 tuntia
Toimivia kirjastosisaria  .................................................. 37 sisarta
Sisarten päivystysvuorot 2013 ...................................... 720 tuntia

AVOINNA:
Ma – to klo 18.00 – 20.30
pe – la suljettu, su klo 17.30 – 20.00

aukioloaikoina. Toivotamme kaikki 
halukkaat myös lämpimästi tervetul-
leiksi mukaan uuteen harrastukseen – 
sotilaskotitoimintaan kirjastosisarena. 
Liittymällä yhdistyksen jäseneksi saat 
myös lainausoikeuden Säkylän Sotilas-
kodin kirjastoon. Ei ollenkaan huono 
bonus jo muutenkin hyvän harrastus-
toiminnan lisäksi, tervetuloa siis mu-
kaan toimintaamme!

Maisema rakentuu pala palalta.

www.sotku.fi
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Pöytyän kunta 
puh. (02) 481 000 tai 
kunta@poytya.fi

YLPEÄ 
ASUKKAISTAAN

www.poytya.fi

HUITTISTEN KAUPUNKI
www.huittinen.fi
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Päättymässä olevan toimintavuo-
den aikana kiltamme jäsenlu-
ettelo siirrettiin reserviläisten, 

reserviupseerien ja Maanpuolustuskil-
tojen liiton yhteiseen rekisteriin. Jä-
senmaksuperinnän keskitetty hoito ei 
aluksi toiminut moitteettomasti. Killan 
jäsenmäärä on kuitenkin vuoden lopul-
la lähes 1300 heinäkuun Okra-maatalo-
usnäyttelyssä onnistuneesti suoritetun 
jäsenhankinnan ansiosta. 
Killan toiminta on vakiintuneissa uo-
missaan jatkunut aktiivisena. Porrassal-
men taistelun 225-vuotistapahtuman 
kesäkuussa Mikkelissä osallistuttiin, 
retkeiltiin alkukesällä Mannerheimin 
kotimuseoon Helsingissä ja syksym-
mällä Lopella sijaitsevalle Marskin Ma-
jalle, tanssittiin heinäkuussa Laurilan 
lavalla ja lokakuussa istutettiin taimia 
Ruissalon Porilaismetsikköön.
Porilainen -lehti jaetaan ensi vuoden 
alusta lähtien myös Niinisalon joukoille 
ja painos lienee 6.500 kappaletta. Neu-
vottelut ovat käynnissä jäsenlehtemme 
jakamisesta myös Tykistöprikaatin Kil-
lan 800:lle ja Niinisalon Sotilaskotiyh-
distyksen 200 jäsenelle.
Vuonna 1626 Porin Rykmentin sotilaat 
rekrytoitiin enimmäkseen Satakunnas-

Hyvät 
jäsenlehtemme 
lukijat

ta ja ruotulaitoksen runsaan sadan vuo-
den ajan virkatalojen pääosa oli Lavian-
Suodenniemen-Mouhijärven alueella. 
Itsenäisen Suomen aikana – ensin Tur-
kuun ja viimeiset 50 vuotta Säkylään 
– on enemmistö varusmiehistä tullut 
Varsinais-Suomesta, jossa suurin osa 
Porin jääkäriprikaatin reserviläisistä 
asuu. Tästä syystä myös kiltamme jä-
senet ovat enimmäkseen varsinaissuo-
malaisia.
Uuden Porin prikaatin vastuualueeseen 
kuuluu Lounais-Suomen lisäksi kolme 
pohjalaista maakuntaa, joista sijoite-
taan varusmiehiä Kainuun prikaatin 
ohella Niinisaloon ja Huovinrinteelle. 
Näin myös joukko-osastokillan luontai-
nen kasvupohja aikaa myöten laajenee.
Joukko-osaston toiminta-alueella on 
asukkaita 92 kunnassa noin 114 000 
ja valvonnan alaisia asevelvollisia noin 
355 000. Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen järjestöjä on monenlaisia, ase-
laji- ja perinnekillat mukaan luettuina. 
Kenttä on varsin hajanainen ja vain osa 
kuuluu mihinkään katto-organisaati-
oon. Prikaatin tehtävä näiden maanpuo-
lustusorganisaatioiden ohjaamisessa 
ja tukemisessa sekä hyvän maanpuo-
lustushengen ylläpitämisessä on haas-

tava. Antakaamme sotilaille mahdolli-
suus rauhassa tutustua tilanteeseen ja 
muodostaa oikea tilannekuva, ennen 
kuin odotamme tarkempia linjauksia. 
Kiltamme on valmis keskustelemaan 
yhteistyön mahdollisuuksista asiasta 
kiinnostuneiden tahojen kanssa.
Kiitän kaikkia kiltamme toiminnassa 
mukana olleita Porilaisia päättyvästä 
vuodesta. Lämmin kiitos hyvästä yh-
teistyöstä Porilaisten komentajan teh-
tävät elokuun lopussa luovuttaneelle 
prikaatikenraali Juha Pyyköselle. Toi-
von, että luottamuksellinen yhteispeli 
sujuu myös uuden komentajan Arto-
Pekka Nurmisen ja apulaiskomentajan 
Petri Kososen kanssa. Porilainen -leh-
den toimitussihteerinä kolme vuotta 
toiminut Antti Muhonen siirtyy mui-
hin tehtäviin ensi vuoden alussa. Hän 
ansaitsee tunnustuksen tasokkaasta ja 
eleettömästä panoksestaan lehtemme 
kehittämisessä.

Toivotan kaikille lukijoille hyvää 
joulua ja onnea vuodelle 2015.

Timo Mäki
Porin prikaatin killan puheenjohtaja
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Porin prikaatin killan Loimaan alue-
osaston (rapiat 400 jäsentä) ja kil-
taan alueosastona kuuluvan Loimaan 
seutukunnan vääpelikerhon (rapiat 
50 jäsentä) kolmannen kerran järjes-
tettyä pikkujoulua voi kutsua jo pe-
rinteiseksi tapahtumaksi, sillä se sai 
taaskin liikkeelle yli sata henkeä Loi-
maalle Ryötin tilalle nauttimaan yh-
dessäolosta ja jouluisen pitopöydän 
antimista.

”Ihanan lämminhenkinen tunnelma”

Killan pikkujouluperinne veti 
taas väkeä Loimaalla 
Teksti: Kari Nummila Kuvat: Seppo Solla 

Ilta oli ihan täysosuma, sillä hyvän ruo-
an lisäksi tarjolla oli yllin kyllin hen-
kistä ravintoa. Alueen ”omat pojat” eli 
pastori Tom Säilä, Matti Kulmanen 
(kapteeni Porin prikaatista) ja Matti 
Merta vastasivat ohjelmasta, joka sai 
suorastaan sydämellisen vastaanoton 
yleisön joukossa.
- Minua ihastutti jälleen se erittäin läm-
minhenkinen tunnelma, joka vallitsi 
tapahtumassa.  Kyllä siinä oli mieles-
täni aistittavissa hienosti se kuuluisa 
porilaishenki. Aika moni tietysti tun-
tee toisensa ennestään, mutta helposti 
tullaan tutuksi ”vieraassakin” pöydässä. 
Tällaistakin kokoontumista kiltalaiset 
kaipaavat, sillä aivan liian harvoin ta-
vataan tuttuja kiltalaisia, Loimaan Mel-
lilässä asuva kiltalainen Marjo Elasuo 
arveli.

- Kun tällaista tapahtumaa mietittiin, 
niin tavoitteena oli pitää kerran vuo-
dessa sellainen oma isänmaallinen ja 
maanpuolustushenkinen tilaisuus, joka 
saisi ihmisiä liikkeelle ja viihtymään 
yhdessä Loimaan alueosaston puheen-
johtaja Seppo Yli-Nissilä kertoi.
Illan aloitti haitaristi Matti Merta soit-
tamalla nostalgisia ja sydämeenkäypiä 
sotienaikaisia sävelmiä kuten ”Äänisen 
aallot”, ”Ilta Skanssissa”, ”Takaisinpa-
luu” ja ”Pienet kukkivat kummut”. Sen 
jälkeen pastori Tom Säilä muistutti 
mieliin Talvisodan päättymisen 75-vuo-
tismuiston. Hän kertoi joulukuussa 
1939 neuvostohyökkääjän yrittämästä, 
jopa ratkaisevasta läpimurrosta Karja-
lan Kannaksella, Summassa Lähteen 
lohkolla. Yritys epäonnistui. Torjuntaa 

Pastori Tom Säilä korosti alus-
tuksessaan henkisen kunnon ja 
asevelihengen merkitystä. 
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Arvosen kädenjälki 
näkyy killassakin
Porin prikaatin killan valtuuskunnan 
puheenjohtajana, killan edustajana 
MPKL:n liittovaltuustossa ja MPKL:n 
säätiön asiamiehenä toimivan kauppa-
neuvos Arto Arvosen uramuistelmat 
on pantu kansien väliin. Kirjan on toi-
mittanut Kristiina Tammitie.
Loimaan Pappisissa pientilan poikana 
syntyneen Arvosen huikea kauppaura 
alkoi kansakoulupohjalta, kun oppikou-
luun pyrkimisen estivät pikkuveljen 
syntymä ja isän työkiireet eli vanhem-
mat eivät voineet viedä poikaa kauas 
kauppalaan. Maalaisympäristö kasvatti 
kuitenkin yritteliästä poikaa; hän teki 
postikorttibisnestä ja kasvatti kaneja jo 
10-vuotiaana. Kotoa sai evääksi hyvän 
elämänohjeen; ”kaikki tehdään justiin-
sa eikä melkein”.
16-vuotiaana Arto pääsi harjoittelijaksi 
Oskari Heikkilä Oy:n, jonka toimitus-
johtaja kauppaneuvos Risto Heinonen 
tokaisi Arton irtisanouduttua ja lähdet-
tyä kauppakouluun, että ”siinä koulu pi-
tää taas yhden hyvän kauppamiehen”. 
Koulunkäynti sujui ja opiskelu jatkui 
kauppaopistossa, kun puuttuva englan-
ninopiskelukin järjestyi. 

”Tehdään justiinsa 
eikä melkein”  
Teksti ja kuva: Kari Nummila

Arto aloitti alokkaana Turussa Porin 
prikaatin Panssarintorjuntakomppani-
assa kesällä 1965. Armeijasta tulikin 
Artolle yksi ”korkeakoulu”, sillä Reser-
viupseerikouluhan (RUK) tunnetaan 
erinomaisena johtamisopin ahjona. 
RUK oli jäädä väliin, kun Aliupseeri-
koulussa panssarintorjuntaoppilaan 
jalat eivät tahtoneet kestää raskaan sin-
gon kantelua. Kivut loppuivat onneksi 
viime tingassa. Maanpuolustus on ollut 
tärkeä asia reservissä majurin arvoon 
kohonneelle Artolle kaiken aikaa.
Artolle oli aliupseerin urakin tarjolla, 
mutta kauppa veti puoleensa: SOK rek-
rytoi suoraan RUK:sta harjoittelijoita 
kaksivuotiseen koulutukseen. Hakijoi-
ta oli iso joukko, joista vain 12 valittiin, 
Arto oli yksi heistä! Tämän projektin 
jälkeen Arto harkitsi pyrkimistä kaup-
pakorkeakouluun. Kokenut esimies ei 
suositellut jatkoa todeten, että ainakin 
maaseutukaupungeissa toimitusjohta-
jan paikkoja heltiää paremmin menes-
tyneelle merkonomille kuin ekonomil-
le!
Näin kävikin ja Arto palveli S-ryhmää 
ajanjakson 1966-2004. Haasteellinen 
homma oli nostaa Salon seudun osuus-
kauppa kukoistukseen, se onkin sitten 
jo toinen tarina.

Aktiivisen 
kiltatoimija 
kauppaneuvos 
Arto Arvosen 
uramuistelmat on 
koottu kirjaksi.

oli johtamassa muun muassa tunnet-
tu ja pidetty Porilainen eli Porin Ryk-
mentissä palvellut jääkäriupseeri Auno 
Kuiri, joka toimi sotilasuransa jälkeen 
pankinjohtajana Loimaan Mellilässä. 
Helmikuussa vihollisen läpimurto on-
nistui.  Kuirilta kysyttiin silloin, olisiko 
läpimurto estetty, jos sama joukko olisi 
puolustanut. Kuirin mukaan olisi, sillä 
kyse olisi ollut sotureista, joilla oli vah-
va paikallistuntemus; heidät oli näet 
koulutettu juuri siinä maastossa.
Kuiri korosti henkistä koulutusta jopa 
ennen sotilaskoulutusta ensimmäisenä 
askeleena: ”Paraskaan sotilaskoulutus 
ei yksin riitä. Henkisen koulutuksen on 
seurattava sitä - tai pikemminkin men-
tävä sen edellä!”
Säilä muistutti siitä, että henkinen kun-
to ja asevelihenki olivat Suomen sel-
viytymiskeino jälleenrakennustyössä 
ja siirtoväen asuttamisessa ja viittasi 
Marskin sanoihin 22.9.1944, kun hän 
sanoi vaikeiden aikojen olevan edessä 
ja lopetti puheensa sanoihin ”Jumala 
Suomea suojelkoon”.
– Jos henkinen tekijä on ylivertainen, 
niin sitäkin tärkeämpi on hengellinen 
voima. Hän kertoi Matteuksen evanke-
liumin Jeesuksen nimestä Immanuel. 
Se on suomeksi ”Jumala on kanssam-
me”.
Kulmasella oli interaktiivinen ote eli 
vuorovaikutteellinen tyyli, joka mer-
kitsi sitä, että hän asetteli kysymyksiä 
kuulijoille ja kyseli vastauksia. Aihee-
na oli Porin prikaatin motto ”Kunnia, 
velvollisuus, tahto” eli näiden kestävi-
en arvojen puntarointi ja itse asiassa 
pureutumista porilaisuuden henkiseen 
ytimeen!
Kunnia tarkoittaa yleensä yksilön ulko-
puoleltaan saamaa arvonantoa, jos sii-
hen on antanut aihetta. Kadettikunnan 
tunnuslause on ”Kunnia on kestävän 
palkka”. Velvollisuus/velvollisuuden-
tunto on toimimista yhteiseksi hyväk-
si. Ihmisen moraalikoodiin kuuluu oi-
keuksien lisäksi myös velvollisuuksia. 
Tahto voi tarkoittaa motiivia toimia oi-
kein muiden ja itsensäkin hyväksi. Kul-
masen pohjustama arvojen puntarointi 
herätti vilkasta yleistä keskustelua ja 
asian miettimistä pöytäkunnittain.

Väki viihtyi Porin prikaatin killan jou-
lulounaalla. Puhetta pitämässä Kapteeni 
Matti Kulmanen Porin prikaatista.
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Loimaalainen varusmies Mauri 
Poso, Porin prikaatin 1. Jääkäri-
komppanian aliupseerioppilas ja 

tätä luettaessa jo arvatenkin alikersant-
ti sekä Porin prikaatin varusmiestoimi-
kunnan puheenjohtaja kertoo, että hän 
tunnistaa itsessään jo joukko-osasto-
hengen, sen Porilaisuuden, josta prikaa-
tin motto ”Kunnia, velvollisuus, tahto” 
kertoo perinteisesti ja niin väkevästi.
- Ei tässä vielä voi itse sanoa aina kun-
nioitettavien sotaveteraanien todeksi 
kokemalla lauseella ”kerran kovissa 
taisteluissa ja yhteisissä kokemuksis-
sa syntynyt aseveljeys ei milloinkaan 
katoa”, mutta kyllä viiden kuukauden 
palvelusaika on jo tehnyt tehtävänsä 
siinä mielessä, että tunnen vahvaa yh-
teishenkeä palvelustoverieni kanssa.  
- Eihän meidän kokemuksemme tieten-
kään vedä vertoja veteraanien sotatielle 
ja sillä koetuille uhrauksille jopa kaatu-
miseen asti, mutta olemme mekin jou-
tuneet fyysisesti aika koville ajoittain. 
Se jos mikä saa hienosti porukan hit-
sautumaan ja yrittämään parastaan yh-
dessä. Itselläni oli ennen palvelusaikaa 

Ensin Kiltaan sitten Prikaatiin  
Teksti: Kari Nummila, Kuva: Tiina Ståhlberg

jo aika hyvä kunto, mutta kyllä tämä 
metsässä meno parantaa koko ajan 
omaa fysiikkaa ja sitä tuiki tarpeellista 
henkistä kanttia, Poso korostaa.
Poso kertoo joukko-osastohengen tul-
leen hyvin vahvasti esille omissa aja-
tuksissa, kun hän taannoin osallistui 
kaikkien varuskuntien varusmiestoimi-
kuntien valtakunnalliseen kokoukseen. 
Poso sai tietyllä tavalla jo ennakkoon 
joukko-osastohenkeä, sillä hän liittyi jo 
vajaat viisi vuotta sitten Porin prikaatin 
kiltaan 17-vuotiaana. 
- Asiaan vaikuttivat osaltaan oma Ju-
hani –isä sekä killan jäsenhankinnassa 
erityisesti kunnostautunut Seppo Yli-
Nissilä, mutta kyllä mukaantuloni oli 
ihan oma päätökseni, Poso selvittää.
Poso uskoo, että varusmiesaika antaa 
niin nuorelle miehelle kuin yhtälailla 
naisellekin enemmän kuin ottaa eli jo 
periaatteessa tällaisella hyvinvointi-
valtion kansalaisella on myös velvolli-
suuksia isänmaataan kohtaan oikeuk-
sien ohella. Tämä vain tahtoo unohtua 
kovin helposti. Moni meistä oppii var-
maan intissä lisää aina tarpeellista it-

senäisyyttä ja vastuunkantoa omasta 
elämästään.
Poso kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2010 
Loimaan yhteiskoulussa ja suoritti sen 
jälkeen Kotkan ammattikorkeakoulus-
sa energiasuuntautuneen ja vielä tar-
kemmin sanoen uusiutuvaan energiaan 
liittyvän insinööritutkinnon.
- Tavoitteenani  on silti pyrkiä jatkossa 
ydinvoima-alalle ja ehkä juuri Olkiluo-
don voimaloihin Eurajoelle. Voi olla, 
että päädyn uusiutuvan energian puo-
lellekin, sillä tällä alueellahan lienee jat-
kossa suuria työllistymismahdollisuuk-
sia – ainakin jos poliitikkojen puheisiin 
on vähänkään uskomista, Poso toteaa.
Mauri odottaa innolla työtään varus-
miestoimikunnassa. Hänellä on apu-
naan sihteeri, jonka kanssa junaillaan 
muun muassa niitä asioita, joilla lisä-
tään soturien viihtymistä vapaa-aikoina 
kasarmioloissa ja järjestellään esimer-
kiksi lomakuljetuksia. Heille voi tulla 
puhumaan ongelmista ja he toimivat 
tarvittaessa linkkeinä eteenpäin.

Porin prikaatin varus-
miestoimikunnan pu-
heenjohtaja kersantti 
Pauli Viberg perehdyttä-
mässä aliupseerioppilas 
Mauri Posoa tulevaan teh-
tävään.



Tammikuun saapumiserän 347 
vuorokautta palvelleiden johtaji-
en ja kuljettajien, sekä heinäkuun 

saapumiserän 165 vuorokautta palvel-
leen miehistön kotiuttamisjuhlassa 
17. joulukuuta palkittiin varusmiehiä 
hyvästä palveluksesta. Upseerikokelaat 
ylennettiin kotiuttamispäivänä 18. jou-
lukuuta upseerikerholla järjestetyssä 
ylentämistilaisuudessa vänrikin sotilas-
arvoon. Juhlatilaisuuksissa olivat mu-
kana myös palkittavien varusmiesten 
kouluttajat ja läheiset.

Porin prikaatin 
tunnustuspalkinnot
Porin prikaatin standaari + stipendi 
Upseerikokelas Hassinen Jaakko Aleksi 
Kersantti Kurppa Niko Petteri 
Korpraali Polvi Samuli Petteri

Porin prikaatin pronssinen 
levyke + stipendi 
Kersantti Riikonen Markus Olavi 
Upseerikokelas 
Hakkarainen Aleksi Mikael 
Kersantti 
Ylihaavisto Jaakko Joona Matias 
Upseerikokelas 
Kekkonen Joona Poju Santeri 
Upseerikokelas 
Holm Sebastian Anders Kalervo
Upseerikokelas 
Elenius Rauli Rudolf Anton 
Kersantti Relander Arto Nikolai 
Kersantti Salminen Lauri Valtteri 
Kokelas Kause Santeri Juho Aleksi 

Maanpuolustuskiltojen, säätiöiden 
ja muiden yhteistoimintaosapuo-
lien tunnustuspalkinnot

Porin prikaatin killan standaari
Upseerikokelas Wirkkala Sami Erik 
Kersantti Kiviniitty Samu Artturi 
Korpraali Söder Valtteri Benjamini 

JR 5:n perinnetoiminkunnan palkin-
to + stipendi ja kunniakirja 
Kersantti Pohjonen Heikki Elias 
Korpraali Ahonen Jyri Petteri 

JP 27 perinneyhdistyksen palkinto 
Kersantti 
Hyytiäinen Teemu Erkki Eemeli 
Korpraali Wessman Jesse Johan 
Panssaritorjuntakillan standaari 
Kersantti Juvonen Edward Alexandr

JR 56 ja 60 killan tunnustuspalkinto
Upseerikokelas Ellmen Juho Petteri 
Korpraali 
Kemppainen Aleksi Pekka Eemelio

Viestikiltojen liiton pronssinen 
levyke 
Upseerikokelas Lahti Joonas Tapio 
Korpaali Rantanen Saku Veli Juhani 

Maanpuolustuksen Viestisäätiön 
stipendi 
Upseerikokelas 
Halminen Teemu Aleksi 
Alikersantti Karlsson Jan Alexander
Viestimies Paturi Jami Mauritz 

Pioneerikillan palkinto 
Kersantti Sulo Jari Tenho Tapani 

Autojoukkojen kiltojen liiton risti
Kersantti Kipinoinen Mikko Juhani 

Autojoukkojen Turun killan 
palkinto
Korpraali Uusinoka Eetu Aaren Einari 
Korpraali Niemelä Oskari nikolai 
Korpraali Koskela Juho Johannes 

Autoliiton plaketti 
Kersantti Toivonen Teemu Matias 
Korpraali Pakarinen Jonne Matias 

Vehon kunniakirja 
Korpraali Mäkilä Jami Antero 

Reserviupseeriliiton plaketti 
Upseerikokelas Vuorio Jesse Mikael 

Reserviläisliiton plaketti 
Kersantti Saarivuori Henri Olavi 

Turun Reserviläiset ry:n plaketti 
Kersantti Järvi Eetu Johannes 

Urheilijapatsas 
(saapusmiserien parhaalle urheilijalle) 
Jääkäri Simola Johannes Martinpoika

Säkylän, Turun ja Porin sotilako-
tiyhdistysten tunnustuspalkinnot

Suojelumies Kainulainen Matias Tapani 
Pioneeri Rokka Anssi 
Pioneeri Rokka Arvo 
Viestimies Mannelin Tommi Petteri 
Jääkäri Helin Jarkko Juho Kalervo 
Kersantti Juti Joni Kristian Wilhelm 
Alikersantti Haara Eero Matias 
Jääkäri Mäkelä Mika Antti 
Alikersantti Isomaa Pekka Herman 
Kersantti Halminen Tuomas Antero 

Suomen rauhanturvaajaliiton 
palkinto 
Kersantti Roslöf Santeri Jan-Christian

Maanpuolustusnaisten 
Liitto ry:n palkinto
Kersantti Westman Iris Aurora Isabella

Varusmiehiä palkittiin 
kotiuttamisjuhlassa

Reservin upseereiksi ylennetyt 
kiinnittämässä vänrikin arvo-
merkkiä ylennystilaisuudessa 
kotiuttmispäivänään 18. joulu-
kuuta.

54



55

Meillä ei tarvitse jäpittää,

lepo vaan

Juttu tääl onnistuu

Yhdessä hyvä tulee.

OP-Pohjola syntyi reilut sata 
vuotta sitten asiakkaiden 
omistamaksi – ja sellaisena 
se myös säilyy. Asiakas-
omistajuus on nyt vähin-
täänkin yhtä merkityksel-
listä kuin silloin aikoinaan. 
Tänään lähes joka kolmas 
suomalainen on omistajamme. 
Yhdessä toimien edistämme 
suomalaisten taloudellista menes-
tystä, hyvinvointia ja turvallisuutta.
Kaikki asiakasomistajan edut näet osoitteessa op.fi 

OPISKELEMAAN TAI  TÖIHIN –  
HANKI  TUPA TURUSTA!

www.turku.fi

 www.saastopankki.fi/someronsp
Joensuuntie 27, 31400 Somero,  

p. 029 041 2310

TERVETULOA 
PALVELEVAAN 
PANKKIIN!

Auttaa aina.
KOKEMÄEN KAUPUNKI

www.kokemaki.fi



   800
asiakaspaikkaa.

Lähtemät-
tömästi teidän,

tarjoamme

Tervetuloa Säkylän Sotilaskotiin!
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