
1

PORILAINEN      
Maaliskuu   1     2021

www.maavoimat.fi/porin-prikaati



2 3

Maaliskuu    1 2021

PO
RI

LA
IN

EN

PORILAINEN
Toimitus 27801 SÄKYLÄ

JULKAISIJA
Porin prikaati ja
Porin prikaatin kilta ry.

JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja
Prikaatikenraali 
Mika Kalliomaa
Varapuheenjohtaja
Markku Heinonen

taloudenhoitaja 
Tiina Tuominen

PÄÄTOIMITTAJA
everstiluutnantti
Ari-Pekka Väänänen
puh. 0299800 (vaihde)

TOIMITUSSIHTEERIT
porilainen.porpr@mil.fi 
Sanna Närä
Annu Porttila

AVUSTAJAT
Olli Alho
Esa-Pekka Avela
Seija Heiska
Kari Nummila
Markku Heinonen
Tuula Rahkonen
Asko Tanhuanpää
Matti Vihurila

TAITTO
Simo Nummi
puh. 040 532 5815
simo.nummi@
mainosnummi.inet.fi

OSOITTEENMUUTOKSET
porilainen.porpr@mil.fi

TALOUDENHOITAJA
Tiina Tuominen
porprkilta@outlook.com
puh. 040 505 6392

PANKKI
FI04 4456 0010 0941 50
FI90 1131 3006 1029 52

KIRJAPAINO
Suomen Uusiokuori Oy

Kansikuva: Puolustusvoimat/Aleksi Luoma 

Huolto merkittävässä roolissa palvelukseen 
tultaessa ja sen aikana.  s.20

Ku
va

: S
ot

am
us

eo
 /

 S
al

ok
an

ga
sTYÖKOKEMUSTA, 

JOTA ET KOTIMAASTA SAA
Haemme kriisinhallintatehtäviin eri alojen ammattilaisia 
mm. sairaanhoitajia ja kuljettajia. Lue lisää: rauhanturvaajaksi.fi .

Katso videot

www.youtube.com/puolustusvoimat

Haku käynnissä 24 h

Sisältö
Pääkirjoitus ...................................................................................... 5
Sotilasvala- ja sotilasvakuutustilaisuudet  ............................................ 6
Kärkikouluttajat .............................................................................. 10
Porilaistaistelijat ............................................................................. 14
Kolumni.......................................................................................... 16
Maahockeyllä pitkät perinteet Suomessa ........................................... 17
Tervetuloa alokas, huoltoon valmis tukemaan! ................................... 18
Siviilityöntekijät – osa huollon valmiutta ........................................... 20
Kalustokikari: Maasääasema Niinisalo ............................................... 22
SALO 21, poikkeuksellinen paikallispuolustusharjoitus ....................... 24
Varuskunnissa haetaan vaihtoehtoisia liikuntamuotoja ja -paikkoja ......26
Kiinteistöpalvelut yhdeltä luukulta  ................................................... 28
Koulutamme tulevaisuuden suojelun osaajat ...................................... 30
Sotilaskodin pöytäkoneista koulutushaaroiksi  ................................... 32
Yhdessä vastuullisemman tulevaisuuden puolella ............................... 35
Uusia koteja perinteitä kunnioittaen ................................................. 37
Sotilaslääketieteen keskuksen terveysasemat varuskunnissa ............... 40
Vanha prikaatilainen ........................................................................ 42
Sotilakoti ”kasarmikeikalla” ............................................................. 44
Kiltasivut ........................................................................................ 46
Perinnevaljakkotoiminta kiinnosti  Yleisradiota ................................... 50



4 5

Johtaminen on tuttu termi, mutta 
miten sotilasjohtaminen poikkeaa 
ns. tavallisesta johtamisesta? Inter-

netin eräs hakukone antaa haulla ”so-
tilasjohtaminen” mm. seuraavia tulok-
sia: eversti (evp) Hannu Hyppösen 
sotilasjohtamista koskeva blogikirjoi-
tus; Puolustusvoimien johtajan käsi-
kirja vuodelta 2012; sotilasprofessori 
Aki-Mauri Huhtisen vuonna 2006 toi-
mittama MPKK:n artikkelikokoelma 
”Johdatus sotilasjohtamisen perustutki-
mukseen”. Lista jatkuu ja sitä voi jokai-
nen käydä itse tutkimassa.
Hannu Hyppösen mukaan ”sotilasjoh-
taminen ei ole käskemistä, käskyttä-
mistä, auktoritaarista johtamista, jota 
kuvataan elokuvissa, kirjoissa ja mie-
likuvissa, jotka ovat syntyneet sotilas-
ryhmän jäsenenä varusmiespalveluksen 
aikana useita kymmeniä vuosia sitten.” 
Hyppönen toteaa kirjoituksessaan mm., 
että ”(nykyisin)Puolustusvoimien johta-
jaopetus perustuu syväjohtamisen teo-
riaan ja malliin. Syväjohtaminen on 
oppimisohjelma, joka auttaa esimiehiä 
ottamaan käyttöön ja kehittämään sitä 
potentiaali, jota heissä on. Syväjohtami-
nen on kokoelma erinomaisen johtami-
sen periaatteista ja se korostaa ihmisten 
johtamista asioiden johtamisen sijaan.”
Johtajan käsikirjan mukaan ”johtami-
nen voidaan nähdä toimintana, jonka 
avulla ihmisten voimavaroja ja työpa-
nosta pystytään hankkimaan, kohden-
tamaan ja hyödyntämään tehokkaasti 
tietyn tavoitteen saavuttamiseksi.” Jäl-
jempänä todetaan lakonisesti, että ”so-
tilasjohtaminen on johtamista sotilasor-
ganisaatiossa.”
Sotilasorganisaation ja sotilaiden johta-

minen on helpompaa ja suoraviivaisem-
paa kuin esimerkiksi urheiluseuran tai 
vapaaehtoisjärjestön. Keskeinen selitys 
tähän on organisaatiokulttuurissamme 
- sotilaat on opetettu noudattamaan
käskyjä, johtaja tekee päätökset ja kan-
taa niistä vastuun. Johtajan valta ja vas-
tuu korostuvat vaativissa kriisinhallin-
taoperaatioissa ja erityisesti sodassa,
jolloin esimiehen käskyt mahdollisesti
saattavat alaisen hengen ja terveyden
vaaraan hänen suorittaessaan esimie-
hen antamaa tehtävää.
Sotilaiden johtamistoiminnassa koros-
tuu oma esimerkki. Lapsi matkii van-
hempiensa tai sisarustensa toimin-
taa oppiessaan uutta. Samalla tavalla
alokas ottaa mallia ammattisotilaista,
varusmiesjohtajista tai edellisen saa-
pumiserän muista varusmiehistä. On
roolimallista kiinni, oppiiko alokas hy-
viä vai pahoja tapoja.
Sotilasjohtamisen periaatteiden mu-
kaan johtamisesta 10 % on käskemis-
tä, 90 % valvontaa. Toinen perinteinen
fraasi ”luottamus hyvä, valvonta paras”
on sekin paikkansapitävä.  Nykyään
ilmapiiri on pahimmillaan sellainen,
että esimiestä, joka valvoo antamiensa
käskyjen toimeenpanoa, pidetään van-
hakantaisena kyttääjänä, joka ei luota
alaisiinsa. Vähän samalla tavalla sul-
keisjärjestysharjoituksista tuttu ”vir-
hesilmä” sekä virheiden korjaaminen
tuomitaan kahvipöytäkeskusteluis-
sa ”pikkumaiseksi” ja ”vääriin asioihin
puuttumiseksi”. Edellä esitetyn seu-
rauksena yleistynyt passiivinen esi-
miestoiminta – miellyttävä johtaminen
- on piittaamattomuutta ja välinpitä-
mättömyyttä, joka vähitellen rapauttaa

(Sotilas)
Johtamisesta

sotilasorganisaation perusrakennetta, 
kulttuuria ja valmiutta. Tähän meillä ei 
ole varaa ajatellen sitä perimmäistä teh-
tävää, jota varten Puolustusvoimat on 
olemassa. 
Yleisen palvelusohjesäännön mukaan 
”esimiehen tehtävänä on määrätietoi-
sesti ylläpitää kuria ja sotilaallista jär-
jestystä sekä kaikin tavoin edistää nii-
den noudattamista. Jos kuria rikotaan, 
yritetään rikkoa tai horjutetaan, hänen 
on ryhdyttävä asian vaatimiin toimiin.” 
Lisäksi ”esimiehen tulee välittömäs-
ti puuttua käskynalaisen tekemiin rik-
komuksiin ja laiminlyönteihin.” Näistä 
ohjesääntöön kirjatuista velvoitteista ei 
miellyttävä johtaja uskalla pitää kiinni, 
koska ”on tärkeämpiäkin asioita”.
Porin prikaatissa palvelee noin 600 
henkilökuntaan kuuluvaa sotilasta, 
joista lähes jokainen sopimussotilais-
ta lähtien toimii esimiesasemassa vä-
hintään varusmiesjoukkonsa osalta. 
Vanhempien sotilaiden tehtävä on pe-
riyttää hyvät toimintatavat ja sotilas-
johtajan malli alaisilleen. Nuoremmat 
sotilasjohtajat oppivat kokemuksen 
kautta, mutta myös soveltavat sotilas-
johtamisen periaatteita vastaamaan ny-
kyajan vaatimuksia. Nämä vaatimukset 
ja johtamisopit on kirjattu mm. 
Johtajan käsikirjassakin esitettyihin 
hyviin syväjohtamisen periaatteisiin, 
jotka eivät kuitenkaan ole ristiriidassa 
perinteisten sotilasjohtamisen käytän-
teiden kanssa. Sanonta ”vanha konsti 
on parempi kuin pussillinen uusia” voi 
joskus olla totta, ja molempia konsteja 
on sotilasjohtajan uskallettava ja osat-
tava käyttää.

Seikkaile Säkylään

www.sakyla.fi

Senaatti-kiinteistöt 
www.senaatti.fi

Porin prikaatin esikuntapäällikko, 
everstiluutnantti Ari-Pekka Väänänen
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Vallitsevan koronatilanteen yhä 
jatkuessa myös saapumiserän 
1/21 sotilasvala- ja sotilasvakuu-

tustilaisuuksia päästiin seuraamaan ko-
tisohvan lämmöstä.
Tammikuussa palvelukseen astuneet 
varusmiehet vannoivat sotilasvalansa 
ja antoivat sotilasvakuutensa ilman pai-
kalla olevaa fyysistä yleisöä. Pakkasen 
paukkuessa virtuaaliyleisö pääsi naut-
timaan tilaisuuden juhlallisuuksista 
omalta kotisohvalta käsin.
Tällä kertaa tilaisuudet järjestettiin 
joukkoyksiköittäin. Torstaina 11. hel-
mikuuta sotilasvala- ja sotilasvakuu-
tustilaisuus kokosi kasaan koko Varsi-
nais-Suomen huoltopataljoonan sekä 
Niinisalosta että Säkylästä. Tämän li-
säksi nähtiin myös Satakunnan pionee-
ri- ja viestipataljoonan sekä Satakunnan 

jääkäripataljoonan vala- ja vakuutusti-
laisuudet.  Niinisalo oli juhlavuorossa 
perjantaina 12. helmikuuta, jolloin näh-
tiin Pohjanmaan jääkäripataljoonan ja 
Satakunnan tykistörykmentin tilaisuu-
det. Yhteensä 1960 alokasta nimitettiin 
kahden päivän aikana jääkäreiksi, vies-
timiehiksi, suojelumiehiksi, pioneereik-
si sekä tykkimiehiksi.
Vala- ja vakuutustilaisuudet otti vastaan 
Porin prikaatin komentaja prikaatiken-
raali Mika Kalliomaa ja tilaisuudet joh-
ti kunkin joukkoyksikön komentaja. 
Säkylässä vala- ja vakuutuskaavan esi-
lukijana toimi Säkylän kunnanjohtaja 
Teijo Mäenpää ja Niinisalossa Kan-
kaanpään kaupunginjohtaja Mika Ha-
tanpää. Musiikista vastasi kaikissa ti-
laisuuksissa Laivaston soittokunta.

Joukkoyksiköiden sotilasvala- ja soti-
lasvakuutustilaisuudet ovat katsotta-
vissa helmikuuhun 2022 saakka seu-
raavista linkeistä:

Varsinais-Suomen huoltopataljoona 
https://kepit.tv/#/c/porinprikaati/e/
R8NUS3M2HE 

Satakunnan jääkäripataljoona https://
kepit.tv/#/c/porinprikaati/e/N6RU-
HUT3M8 

Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoo-
na https://kepit.tv/#/c/porinprikaati/e/
NAK2T2KIJI 

Pohjanmaan jääkäripataljoona https://
kepit.tv/#/c/porinprikaati/e/P3MUHUS-
6SO 

Satakunnan tykistörykmentti https://
kepit.tv/#/c/porinprikaati/e/MOTYNY-
SAH3

Sotilasvala- ja 
sotilasvakuutus-
tilaisuudet 
verkon yli
Toimittanut Annu Porttila 

Kuvat: alikersantti Uusipaikka, viestimies Valkamo, viestimies Nurmi, 

alikersantti Luoma, tykkimies Salo ja jääkäri Vuori
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Porilaistaistelija, kouluttajapalkinto                           
upseerit:         
Luutnantti Mikko Simola 
opistoupseerit:
Kapteeni Kari Salmi 
aliupseerit:
Vääpeli Mikko Kulmala 

Vuoden siviilityöntekijä
Henkilöstösihteeri Mirja Kantola 

Joukkoyksiköiden kärkikouluttaja
Kapteeni Miikkael Lehtola (KRIHAK) 
Luutnantti Taneli Jokinen (SATJP) 
Luutnantti Markus Weckman (V-SHP) 
Yliluutnantti Joel Hildén (SATPIONVP) 
Kapteeni Antti Toikka (SATTR) 
Kersantti Timo Helkala (POHMJP) 

Porin prikaatin levykkeet
Myönnetään prikaatin vuosipäivänä 
erityisen hyvästä palveluksesta

Kultainen levyke + stipendi (4)

Kapteeni Mika Lehtimäki      
Yliluutnantti Petteri Halme
Vääpeli Matti Vehmas
Varastomestari Janne Leppämäki                 

Hopeinen levyke + stipendi (11)   
Toimistosihteeri Heli Kaunisharju                                          
Teknikkokapteeni Pasi Lönnberg                                                 
Majuri Sebastián Kekki
Majuri Matti Asplund   
Kapteeni Tomi Saikkonen
Kapteeni Sampo Vainio 
Kapteeni Timo Hiljanen
Vääpeli Ville Nevalainen
Toimistosihteeri Hanna Saari
Insinöörikapteeni Mika Iisakkala                                                   
Ajojärjestelijä Jorma Seppäläinen                                              
Vääpeli Jari T Rantala  

Pronssinen levyke + stipendi (20)

Osastosihteeri Virve Mylläri            
Kapteeni Tomas Holmlund   
Yliluutnantti Joona Lindqvist          

Ylikersantti Juha Brusin
Toimistosihteeri Marja-Liisa Uusitalo 
Vääpeli Teemu Silvola
Vääpeli Jani Luomansuu
Yliluutnantti Matias Lehto
Kapteeni Antti Tikka  
Yliluutnantti Santeri Sohlman
Kapteeni Erik Stenström    
Vääpeli Sami Syrjälä
Ylivääpeli Hannu Unger
Varastomestari Rami Peltomaa
Varastonhoitaja Isko Stenroos                      
Ylikersantti Juho Palonen      

Vuoden urheiluteko
Yleisurheilun heittolajien valmentaja
Majuri Jarmo Kangas 

Vuoden työpiste
Valmiuspataljoona

Vuoden liikuntavaikuttajat
Fysioterapeutti Jussi Sihvonen (PRE)           
Kersantti Juho Kurki (PRE)
Kersantti Janette Salmenoja (SATTR)         
Kapteeni Henri Filatoff (SATJP)                         
Varastomestari Rami Saranpää (VSHP)     
Ylikersantti Atte Leppänen 
(SATPIONVP)    
Vääpeli Matti Filatoff (LSALTSTO) 

Vuoden reserviläinen
Kapteeni (res) Hannu Kosonen 
(Porilaisristi)

Porin prikaatin työ- ja palvelustur-
vallisuustunnustus 
(kunniakirja + esinepalkinto)
Sotilasmestari Jarmo Jokela 
(LSALTSTO) 

Porin prikaatin aloitepalkinnot 
(kunniakirja):
Kapteeni Matti Kulmanen
Vääpeli Lasse Hento 
Ympäristösuunnittelija 
Sanna Matintalo 
Luutnantti Tapio Hokkanen 

Porilaisristi:
Insmaj  Ahde Jarmo Kalevi 
Kers Anttila Ville Oskari 
Ltn  Foudila Marius Kasimir 
Ylik   Haapamäki Ville Verner 
Timonpoika
Ylik Hakala Tomi Antero 
Ltn  Hakanen Atte Pekka Johannes 
Ylikers   Hautamäki Lari Jarkko Juhani
Ltn  Hirvonen Akseli Johannes 
Insltn  Holma Juha Pekka Kalevi 
Kers   Isoheiko Januski Joel 
Hannunpoika 
Kers Korpiaho Teemu Valtteri 
Ltn  Kurikka Mikko Sakari 
Kers Kurki Juho Artturi 
Ltn  Kärki Joonas Otto Kalevi
Ylik  Lahdelma Jussi Olavi 
Ltn Laine Valtteri Simo Uolevi 
Ylil Lehto Anton Miika Matias 
Ylik  Mahlamäki Mika Eerik 
Kers Malmila Matti Mikael Edvard 
Kapt Markkanen Aleksanteri Ukko 
Juhani 
Ylik Perälä Kalle Aadolf Antero 
Ltn  Saarinen Juho Paavo Aleksanteri
Kers Sahlman Sakari Antero 
Ltn Sivén Miro Santeri Sebastian 
Ltn Suni Tuomas Sakari 
Ylik  Vuorinen Jooel Juhani 

Muille Porin prikaatin hyväksi 
erityisen ansiokkaasti työsken-
neille henkilöille
Vanhempi konstaapeli 
(res ylik) Olli Korhonen  
Ylikomisario (res, evp ltn) 
Jere Roimu 
Pelastusylitarkastaja 
Reijo Malkamäki 

Porin prikaatin vuosipäivänä myön-
netyt Säkylän Sotilaskotiyhdistys 
ry:n huomionosoitukset:

Sotilaskotisisar Elina Halminen 
Sotilaskotisisar Elina Laineenoja 

Porin prikaatin 
palkitsemiset vuosi-
päivänä 16.2.2021
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Tänä vuonna Säkylästä kär-
kikouluttajiksi palkittiin 
muun muassa Satakun-

nan jääkäripataljoonan luutnantti  
Taneli Jokinen sekä Varsinais-Suomen 
huoltopataljoonan luutnantti Markus 
Weckman. Heillä molemmilla mielen-
kiinto sotilasuraa kohtaan heräsi jo 
varusmiespalveluksen aikana. ”Kiin-
nostuin tästä alasta, kun olin varus-
miespalveluksessa. Olin kansainvälisis-
sä valmiusjoukoissa 2/14-erää, ja silloin 
päätin, että tämä on se, mitä haluan 
tehdä. Hain palveluksen aikana suo-

raan kadettikouluun, aloitin siellä opis-
kelut ja palasin takaisin Säkylään val-
mistumisen jälkeen”, Jokinen kuvailee. 
Karjalan prikaatissa varusmiespalveluk-
sensa aloittanut Weckman siirtyi Ha-
minaan reserviupseerikouluun, jonne 
jäi apukouluttajaksi sekä myöhemmin 
myös sopimussotilaaksi. ”Maasotakou-
lulla niin sanotusti aloitin sotilasurani, 
jonka jälkeen hakeuduin Maanpuolus-
tuskorkeakouluun. Työaikani vänrik-
kinä oli ikään kuin testi siihen, onko 
tämä se ura mitä haluaa. Työnkuva 
oli onneksi niin mukava ja laadukas, 

Kärkikouluttajat
Säkylä

että otin koulupaikan vastaan”, kertoo 
Weckman kysyttäessä sotilasuralle pää-
tymisestä.
Vaikka molempien kärkikouluttajien 
työtehtävät eroavatkin paljon toisis-
taan, on heillä silti samanlainen käsitys 
siitä, mitkä ominaisuudet tekevät hy-
vän kouluttajan. He mainitsevat muun 
muassa esimerkillisyyden, innostavuu-
den, ammattitaidon sekä luottamuk-
sen, jota Weckman avaa sanomalla: 
”Luottamus tulee ammattitaidon kaut-
ta, sillä alaiset haluavat seurata sitä 
kouluttajaa, joka omalla toiminnallaan 

osoittaa asian tärkeyden ja ammattitai-
dollaan näyttää esimerkkiä. Samanlais-
ta toimintaa, mitä vaatii alaisiltaan, on 
vaadittava myös itseltä.” Kouluttajan 
rooli on pysynyt kutakuinkin samana 
sekä Jokisen että Weckmanin uran aika-
na, eikä kumpikaan usko suuriin muu-
toksiin myöskään lähitulevaisuudessa. 
”En sanoisi, että kärkikouluttajan rooli 
on missään tapauksessa muuttunut. Sa-
moja vanhoja tapoja ja perinteitä vaali-
taan, kuten on ennekin koulutettu. Sa-
malla tavalla jatketaan varmasti myös 
tulevaisuudessa”, Weckman sanoo.

Kärkikouluttaja luutnantti 
 Taneli Jokinen
Satakunnan jääkäripataljoona

Porin prikaatin vuosi-
päivänä 16. helmikuuta 
palkittiin jälleen joukkoyk-
siköiden kärkikouluttajia 
”komentajan puukolla” eli 
Marttiinin karhunpääpuu-
kolla, jonka nahkatuppea 
koristaa porilaisrumpali. 
Puukko myönnetään tun-
nustuksena kouluttajalle 
hänen tehokkuudestaan 
ja kestävyydestään joka-
päiväisessä työssään sekä 
hänen henkilökohtaisista 
saavutuksistaan koulutta-
jatehtävässä. 

Jokaisen kouluttajan on kuljettava oma 
tiensä ja löydettävä itselleen toimivim-
mat tavat työskennellä, mutta Joki-
nen suosittelee silti tulevia koulutta-
jia ottamaan vaikutteita myös muilta. 
”Kannattaa pitää oma ajatusmaailma 
avoinna ja koettaa imeä oppia monista 
kouluttajista. Ei kannata seurata vain 
yhtä kouluttajaa, vaikka hän olisikin 
hyvä ja pyrkiä olemaan kuin hän. Jär-
kevämpää on katsoa useampaa kou-
luttajaa, arvioida mitä he tekevät hy-
vin ja sen kautta miettiä, miten voisin 
itse hyödyntää kerättyä oppia koulu-
tuksessa”, hän neuvoo. Weckman puo-
lestaan painottaa uusille kouluttajille 
oman ammattitaidon rakentamista, ha-
lukkuuden osoittamista sekä hänen jo 
aikaisemmin mainitsemaansa luotta-
musta. ”Olkaa saamanne luottamuksen 
arvoisia. Ei tarvitse esittää jotain mitä ei 
ole, vaan jokaisella on oma johtamisen 
tyylinsä. Toki on hyödyllistä ottaa mal-
lia, mutta jokainen johtaa lopulta omal-
la tavallaan”, hän toteaa.
Puolustusvoimissa kouluttajan urapol-
ku voi edetä lukemattomilla eri tavoil-
la, joten ei ihme, että kysyttäessä tule-
vaisuuden suunnitelmista työn suhteen 
vastaaminen on hieman hankalaa. Jo-
kisella ja Weckmanilla on kuitenkin 
molemmilla edessä vielä maisterikurs-
sin suorittaminen. ”Tällä hetkellä on 
tarkoitus pysyä varusmieskoulutuksen 
parissa niin kauan, kun vaan mahdol-
lista, ja nauttia tästä kandidaatin ajasta 
ennen kun siirryn eri tehtäviin. Mais-
terin jälkeen tavoitteena olisi tietenkin 
yksikön johtoon palaaminen”, Weck-
man tiivistää mainitsemalla vielä lo-
puksi halukkuudestaan syventyä kan-
sainväliseen logistiikkaan ja hakeutua 
sitä kautta tehtäviin esikuntaan. Joki-
nen painottaa samaan tapaan haluk-
kuuttaan jatkaa työntekoa Puolustus-
voimissa. Hän toivoo myös pääsevänsä 
kriisinhallintaoperaatioon vielä ennen 
maisterikurssia.
Tulevaisuuden ollessa vielä hämärän 
peitossa on ainakin yksi asia varma. 
Sekä Jokisen että Weckmanin hyllyä 
koristaa tästä eteenpäin palkinnok-
si saatu puukko. ”Komentajan puukko 
on vitriinipuukko eli tulee pysymään 
muistoesineenä. Se elää tästä lähtien 
omalla työpisteellä muistuttamassa jat-
kamaan samaan malliin ja tekemään 
töitä kovaa päivittäin myös jatkossa”, 
Weckman kuvailee.

Kärkikouluttaja luutnantti 
Markus Wecman
Varsinais-Suomen huoltopataljoona
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Niinisalossa kärkikouluttajiksi pal-
kittiin Satakunnan tykistöryk-
mentistä kapteeni Antti Toikka 

sekä Pohjanmaan jääkäripataljoonasta 
kersantti Timo Helkala. Varusmiespal-
veluksen aikana syttynyt kipinä maan-
puolustukseen sai molemmat jatka-
maan kohti sotilasuraa.
Etenkin kapteeni Toikan työnkuva on 
muuttunut vuosien varrella muuttunut. 
Tykistöprikaatiin nuorena luutnanttina 
tulleen Toikan urapolku on johdattanut 
häntä muun muassa yksikön varapääl-
liköksi ja nykyisin osastoupseeriksi esi-
kunnan koulutusosastolle. ”Nykyisin 
työhöni kuuluvat lähinnä vahvat istu-
malihakset, naputtavat sormet ja hei-
kentyvä lähinäkö. Koulutuksen suun-
nittelusektori harjoitusjärjestelmätiimi 
valmistelee tulevan vuoden harjoitus-
järjestelmää ja tiimin jäsenet, kuten 
minä, ovat myös mukana valmistele-
massa Porin prikaatin osallistumista 
eri sotilaallisiin harjoituksiin. Näin en 
enää itse pääse ainakaan hetkeen naut-
timaan siitä suurimmasta kouluttajan 
ilon aiheesta, kun joukko ylittää odo-
tukset koulutuksen jälkeen tekemisel-
lään ja yksittäisten koulutettavien sil-
miin syttyy oivalluksen pilke”, kertoo 
Toikka.
Kersantti Helkala kertoo työnkuvaansa 
kuuluvan lentotiedustelukomppanian 
minilennokkialiupseerikurssin johtajan 
sijaistaminen sekä OL1-teoriakurssin 
ja OL1-lentokoulutuksen johtajan teh-
tävät. ”Suoritin varusmiespalveluksen 
2015 ensimmäisellä minilennokkiali-
upseerikurssilla lentotiedustelukomp-
paniassa. Opiskelupaikkakin ammat-
tikorkeakouluun minulla jo oli, mutta 
varusmiespalveluksessa syttynyt kipi-
nä maanpuolustukseen sai minut jää-
mään töihin tänne Niinisaloon”, Helka-
la kertoo.
Kysyttäessa hyvän kouluttajan ominai-
suuksista kapteeni Toikka toteaa hy-
välle kouluttajalle luetellun, mitä moni-

luttaja pyrkii tavoitteisiin, ovat kehit-
tyneet ja muuttuneet. Ennen mikroelo-
kuvia, virtuaalisia koulutusympäristöjä 
ja sisäampumasimulaattoreita koulut-
tajan keinot olivat lähinnä oppitunnit 
ja eritasoiset käytännön harjoitukset. 
«Ennen esimerkiksi ryhmän suori-
tuksen, vaikka tykkiryhmän asemaan 
ajon, esimerkkisuorituksen näyttämi-
nen koulutettaville vaati ryhmän apu-
kouluttajia, joille oli varattu aikaa har-
joitella suoritus kouluttajan johtamana. 

Toki tällä oli kätevää varmistua myös 
apukouluttajien osaamisesta ja kerra-
ta heidän taitojaan, jotta koulutus olisi 
mahdollisimman laadukasta. Nyt tämä 
voidaan kuitata painamalla tabletista 
video pyörimään. Kouluttajan roolis-
sa korostuu siis nyt ja tulevaisuudessa 
taito valita oikeat keinot opettaa ja har-
joituttaa eri tilanteissa. Tehtävätaktiik-
ka on valttia tässäkin. Ylempää tulevat 
tavoitteet ja resurssit ja kouluttaja va-
litsee tilanneymmärryksensä puitteis-

sa parhaat keinot hyödyntää resursse-
ja tavoitteen saavuttamiseksi», Toikka 
summaa.
Myös kersantti Helkala on havainnut 
muutosta: «Kouluttajan rooli on oman 
lyhyen urani aikana muuttunut ihmis-
läheisemmäksi. Kohtaamista varus-
miesten kanssa tapahtuu enemmän. 
Ei ole enää niin, että kouluttaja on se 
henkilö, joka käskyttää suuren joukon 
edessä. Varusmiehet kohdataan omalla 
tavalla tasavertaisina ihmisinä muista-
en kuitenkin sotilasarvon tuoman ero-
avaisuuden kantahenkilökunnan ja 
varusmiesten välille, jotta kunnioitus 
kuitenkin säilyy.» Helkala muistuttaa 
tulevia kouluttajia pysymään ahkeri-
na ja tunnollisina työtä kohtaan: «Hy-
vän kouluttajan ominaisuuksia ovat 
rehellisyys, ahkeruus, usko omaan te-
kemiseen sekä tunnollisuus. Ottakaa 
jokainen saamanne työtehtävä kunni-
allisesti». 
Hyvän kouluttajan ominaisuuksia aja-
tellen Toikka nostaa esiin oikean asen-
teen, jonka tulee olla kunnossa aina 
tehtävän saamisesta palautteen viimei-
seen pisteeseen asti. «Ole aktiivinen 
ja hanki tarvittavat tiedot ja resurssit 
- suunnittele, mitä teet ja valmistaudu
siihen, mitä olet suunnitellut. Muista
joukkosi edessä, että tässä ollaan val-
mistautumassa siihen, että tosi paikan
tullen tämän kohta opittavan taidon
pitäisi tulla selkärangasta. Yksinkertai-
nen on siis monissa asioissa kaunista,
sillä kun jonkun perustaidon oppii hy-
vin, sen soveltaminen tulee sitten ajan
ja tekemisen myötä», Toikka vinkkaa
tuleville kouluttajille.
Toikka ei vielä osaa sanoa seuraavaa as-
kelta urallaan mutta toiveissa olisi vie-
lä perusyksikön päällikön tehtävä. Hel-
kala puolestaan näkee tulevaisuutensa
miehittämättömän lentotiedustelun pa-
rissa, sillä siihen on suuri palo.
Komentajan puukon tulevaa sijaintia
kysyttäessä kapteeni Toikka ilmoittaa
sen päätyvän olohuoneen hyllylle mui-
den palkintojen seuraan: «Hyvää Mart-
tiinin terästä käyttöönkin, mutta ei-
pähän katoa jonnekin Pohjankankaan
pääpiirteiselle alueelle.» Myös kersant-
ti Helkala arvioi puukkonsa menevän
kunniapaikalle muiden palkintojen
joukkoon mutta tuleekin toisiin aatok-
siin: «Itseasiassa tarkemmin mietitty-
nä se jää todennäköisesti työpöydälle
muistuttamaan siitä, että pysyy tunnol-
lisena ja ahkerana.»

naisempia ominaisuuksia eri lähteissä. 
Kaikki lähtee kuitenkin asenteesta: 
”Kouluttajan pitää ymmärtää, että täs-
sä ollaan muovaamassa nuorista varus-
miehistä sellaisia tekijöitä ja osaajia, 
jotka kykenevät tarvittaessa taistele-
maan oman ja vieressä olevien henki-
en puolesta, kukin omalla tavallaan ja 
omalla paikallaan. Koulutuksessa täy-
tyy pitää pilke silmäkulmassa, mutta 
sitten kun opittua harjoitellaan, niin 
hyvän sotilaskoulutukseen ei tarvitse, 

eikä se saa, aina olla miellyttävää, kun-
han koulutus on tavoitteen kannalta 
mielekästä.” Kiteytettynä Toikan aja-
tus on, että kouluttajan pitää uskaltaa 
vaatia joukoltaan tarpeeksi - vaatia te-
kemään haluttua asia niin hyvin kuin 
oikeasti osataan.
Toikka mieltää kouluttajan perusroolin 
pysyneen hänen uransa aikana melko 
pitkälle samana. Kuitenkin kouluttajan 
tehtävänä on opettaa tietoja, taitoja ja 
asenteita. Puolestaan tavat, joilla kou-

Kärkikouluttajat
Niinisalo

Kärkikouluttaja kersantti 
Timo Helkala
Pohjanmaan jääkäripataljoona

Kärkikouluttaja kapteeni 
Antti Toikka

Satakunnan tykistörykmentti
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Simola on osoittanut poikkeuksel-
lista tehokkuutta ja kestävyyttä 
työssään niin 2.huoltokomppanian 

koulutusupseerina kuin porin prikaatin 
huollon kehittäjänä. Koulutusupseerina 
Simola tukee yksikön kouluttajia heidän 
jokapäiväisessä työssään jakamalla omaa 
ammattitaitoaan avoimesti ja oma-aloit-
teisesti. Tällä on ollut merkittävä vaiku-
tus 2.huoltokomppanian saavuttamiin 
koulutustuloksiin. Simolan ovi on aina 
auki niin varusmiehille kuin palkattuun 
henkilökuntaan kuuluville. Simola on ar-
vostettu työntekijä, jonka kanssa ihmiset 
haluavat työskennellä. Simolan työteh-
tävistään saama palaute on yksinomaan 
positiivista. Hän on aidosti kiinnostunut 
työskentelystä huoltoaselajin parissa, 
mikä näkyy innokkaana otteena niin 
kouluttamisessa kuin aselajin kehittämi-
sessä. Simolan innokkuus tarttuu hänen 
kanssaan työskenteleviin. Työskennellessä 
hänellä on aina hyvän huoltomieshengen 
mukaisesti pilkettä silmäkulmassa. 

Toimit kouluttajana mentorina 
ja esimerkkinä koulutettaville, 
miten koet tämän roolin?

Koen, että kouluttajan rooli on olla esi-
merkki alaisilleen. Kouluttajan tulee 
olla läsnä koulutuksissa. Kouluttaja 
seuraa ja linjaa, ja ennen kaikkea vas-
taa koulutustavoitteisiin pääsemisestä. 
Kouluttaja on se henkilö, joka ymmär-
tää laajemman kokonaisuuden. Koulut-
tajan roolissa läsnäolon tärkeys koros-
tuu. 

Onko sinulla itselläsi esikuvaa/
mentoria (esimerkiksi omalta 
sotilasuralta)?

Minulla on ollut useita esikuvia lyhyen 
urani aikana. Kadettikoulusta valmis-
tuttuani ja työni aloittaessani mento-
reina toimi yksikön silloinen päällikkö 
kapteeni Juha Koski sekä varapäällik-
kö yliluutnantti Ville Kinnari. He ovat 
toimineet nuorelle miehelle mentoreina 
ja ohjanneet oikealle tielle urani alku-
vaiheessa upseerina. 

Porilaistaistelijan palkinto 
myönnetään tunnustukse-
na kouluttajalle hänen 
tehokkuudestaan ja kestä-
vyydestään jokapäiväisessä 
työssään sekä hänen hen-
kilökohtaisista saavutuksis-
taan kouluttajatehtävässä 
kiinnittäen erityistä huo-
miota asevelvollisten sekä 
tiedollisten ja taidollisten 
että henkisten koulutusta-
voitteiden saavuttamiseen 
kuluneen yhden vuoden 
aikana.

Porilaistaistelija luutnantti 
Mikko Simola

Vääpeli Kulmala on erittäin ansi-
oitunut Raketinheitinpatterin toi-
minnassa, paitsi yksikön vääpelinä 

mutta myös kouluttajana päivittäisessä 
varusmieskoulutuksessa sekä ennen kaik-
kea yksikön vuosittain toimeenpanemissa 
kertausharjoituksissa. Johtamisjärjes-
telmäosaamisensa syventämisen lisäksi 
Kulmala on määrätietoisesti laajentanut 
omaa osaamistaan johtamisjärjestelmistä 
tuliasema- ja komentopaikkojen tehtäviin 
liittyen. Palvelusuransa aikana Kulmala 
osallistunut merkittävällä työpanoksel-
la Maavoimien kynnysasejärjestelmän 
toiminnan kehittämiseen, millä voidaan 
katsoa olevan valtakunnallista merkitystä. 
Hänen osaamistaan arvostetaan korke-
alle Porin prikaatin lisäksi myös yhteis-
työkumppaneiden toimesta. Kulmala on 
toiminut esimerkkinä jatkuvasti itseään 
kehittävänä, ammattitaitoisena aliupsee-
rina, muulle palkatulle henkilökunnalle 
ja on ohjannut yksikkönsä nuoremman 
henkilöstön käytännön osaamisen 
kehittymistä työpaikkaohjaaja ja yksikön 
vääpelinä. Kulmala toimii sotilaalle 
esimerkillisesti tehtävän edellyttämällä 
tavalla, jotta asetetut tavoitteet saadaan 
sinnikkäästi toteutettua..

Toimit kouluttajana mentorina 
ja esimerkkinä koulutettaville, 
miten koet tämän roolin?
Vanhemman sotilaan ja ylipäätään 
koulutusta pitävän henkilön pitää päi-
vittäisessä työssään ja tekemisessään 
olla ammattitaitoinen ja luotettava, eli 
jokaisen meistä pitää toimia esimerk-
kinä koulutettavalle joukolle. Edelleen 
nuoremmista ammattisotilaista huo-
lehtiminen ja heidän auttaminen uran 
alkuvaiheesta pitäisi minusta kuulua 
jokaiselle vanhemmalle sotilaalle, oli 
tehtävä mikä tahansa. Nuori ja kehit-
tyvä kouluttaja ottaa joka tapauksessa 
omaan toimintaansa mallia lähellä ole-
vista vanhemmista sotilaista.

Onko sinulla itselläsi esikuvaa/
mentoria (esimerkiksi omalta 
sotilasuralta)?
Olen ollut erittäni onnekas sotilasural-
lani ja saanut toimia pitkään yksiköis-
sä, joissa on ollut läsnä vakuuttavia ja 
erittäin ammattitaitoisia vanhempia 
kouluttajia. Nuorempana sotilaana sain 
paljon vastuuta työssäni, mutta lähes 
aina oli myös vanhemman sotilaan tuki 
saatavilla. Minua ei ole missään vai-
heessa jätetty yksin ajelehtimaan, vaan 

ohjausta on saanut, välillä kovemmin ja 
yli tarpeenkin, mutta jälkikäteen ajatel-
tuna se oli erittäin opettavaista. Erityi-
sesti mieleen jääneitä henkilöitä on to-
della vaikea nimetä, tuntuisi epäreilulta 
nimetä ketään yksittäistä, kun joku jäi-
si kuitenkin mainitsematta.

Mikä sinua motivoi eniten 
kouluttajana?
Olen koko urani ajan pitänyt koulut-
tajan tehtävästä. Nykyään tehtävä 
on ehkä siinä määrin muuttunut, että 
koulutettavana ja ohjattavana on use-
ammin henkilökuntaan kuuluva tai 
reserviläinen kuin varusmies, mutta 
mielenkiinto asiaan ei ole vähentynyt. 
On vaikea yksilöidä, mikä osatekijä eni-
ten motivoi, mutta tietyllä tavalla kou-
lutuksen tuoma haaste innostaa. Saada 
eri lähtötasoiset henkilöt samalle vii-
valle ja oppimaan uutta täysin vieraasta 
asiasta. Eniten hyvän olon tunnetta tuo 
tilanne, jossa maastoharjoituksessa nä-
kee koulutettavien käytännössä käyt-
tämässä opetettuja asioita itsenäisesti. 

Porilaistaistelija vääpeli 
Mikko Kulmala

Mikä sinua motivoi eniten 
kouluttajana?

Eniten kouluttajan työssä minua mo-
tivoi se, kun saa joukon innostumaan 
koulutuksesta ja näkee koulutustulok-
siin pääsyn. Ne ovat kaksi sellaista asi-
aa, jotka kulkevat käsikädessä. 

Koulutus ja sen metodit kehittyvät 
koko ajan, miten mielestäsi jatkos-
sakin voidaan varmistaa koulutusta-
voitteisiin pääsy?

Olemme eläneet pienessä myllerrykses-
sä viimeiset kaksi vuotta uuden koulu-
tusjärjestelmän vuoksi. Se on toki hyvä 
asia, että koulutustavat kehittyvät siinä 
missä muukin yhteiskunta. Kuitenkaan 
uusia keinoja ei pystytä omaksumaan 
kerralla kaikkia. Olennaisena näenkin, 
että uusia keinoja omaksutaan pikku-
hiljaa ja koulutuksia pystytään tällä 
tavoin kehittämään tehokkaampaan 
suuntaan ja ennen kaikkea koulutusta-
voitteet saavutetaan.  

Samoin varsinkin varusmieskoulutuk-
sessa usein vastaan tulevat tilanteet, 
joissa koulutettavat tuntevat todella 
ylittäneen itsensä tuovat hyvän tun-
teen omasta työstä.

Koulutus ja sen metodit kehittyvät 
koko ajan, miten mielestäsi jatkos-
sakin voidaan varmistaa koulutusta-
voitteisiin pääsy?
Itse suhtaudun isoihin mullistuksiin 
melko suurella varauksella. Olen enem-
män sitä mieltä, että vaikka yhteiskun-
ta ja sen tavat muuttuvat, ihmisen mieli 
ei muutu. Oppijoina ihmiset ovat erilai-
sia, mutta todellinen osaaminen saavu-
tetaan yhä edelleen käytännön harjoi-
tuksilla, valvotuilla toistoilla ja hyvällä 
palautteella. Koulutustavoitteisiin pää-
syn ehkä tärkein tekijä on edelleen se, 
että joukkoa kouluttaa henkilö, joka on 
työstään innostunut ja ammattitaitoi-
nen. Kouluttajan puutteellista ammatti-
taitoa ei voi piilotella - on osattava asi-
ansa täydellisesti ja läpikotaisin.



16 17

Tilannekuva on onnistuneen päätöksenteon ja 
operoinnin perusedellytys. Tilanneymmärryk-
sellä ja ennakoinnilla hankitaan aikaa logistiikan 

operaatioiden suunnittelulle ja toteutukselle. Logis-
tiikka on aina keskeinen ja välttämätön osa kokonais-
operaatiota, onpa kyseessä sitten joukkojen perusta-
minen, niiden ryhmittäminen tai vaikka koulutus- ja 
harjoitustoiminnan mahdollistaminen. 
Logistiikan kehittämisessä huomioidaan Puolustus-
voimien toiminnassa tapahtuvat muutokset, kuten 
paikallispuolustuksen uudistus ja kehittyvä kansain-
välinen yhteistoiminta. Digitalisaation tarjoamat mah-
dollisuudet - tekoäly, autonomia, analytiikka ja robo-
tiikka - hyödynnetään mahdollisimman kattavasti. 
Logistiikan valmiutta ja taistelunkestävyyttä paranne-
taan tilannekuvaa, suunnitelmavalmiutta sekä yhteis-
työ- ja kumppanuussopimuksia kehittämällä ja har-
joittelulla. Oma toiminta yhteensovitetaan tuettavien, 
kumppaneiden ja viranomaisten kanssa. Logistiikan 
suorituskykyä testataan harjoitustoiminnassa ja val-
miustarkastuksissa. 
Materiaalisen suorituskyvyn rakentaminen on yksi 
logistiikan keskeinen tehtävä. Tällä hetkellä paino-
piste on strategisten hankkeiden ja toiminnanohja-
usjärjestelmän toteuttamisessa, Maavoimien kehittä-
mistä unohtamatta. Suorituskykyjen rakentamisessa 
huomioidaan elinkaaren aikaiset seurannaisvaikutuk-
set - erityisesti kunnossapidon resurssitarpeet ja inf-
rastruktuuri. 
Kuluvan vuoden aikana päivitetään Puolustusvoimi-
en kunnossapitostrategiaa. Päivitystyön yhteydessä 
tarkastellaan ja optimoidaan toimivia kumppanuus-
järjestelyjämme. Puolustushaaroissa on käytössä eri-

laisia päivittäisen käyttöhuollon ratkaisuja. Onkin pai-
kallaan tarkastella näiden kustannustehokkuutta ja 
toimivuutta etenkin poikkeusoloissa. Keskeisenä ta-
voitteena on tasapainottaa toiminnasta ja valmiusvaa-
timuksista syntyvät kunnossapitotarpeet ja toteutus 
resurssien mukaisiksi. Samalla lisätään käyttäjien, siis 
meidän kaikkien, kustannustietoisuutta. 
Koronapandemia on osoittanut konkreettisesti huol-
tovarmuuden ja logistiikan valmiuden merkityksen. 
Yhteistoiminta muiden viranomaisten ja kumppanien 
kanssa on syventynyt kriisin aikana. Puolustusvoimat 
on toistaiseksi onnistunut erittäin hyvin omassa tor-
juntataistelussa koronaa vastaan. Kiitos siitä kuuluu 
meille kaikille, varusmiehille ja henkilökunnalle.
Harjoitustoiminnan tuessa korostuu logistiikan lin-
ja-ajattelu ja isäntämaatuen logistiikan valmiuden 
saavuttaminen ja todentaminen. Kansainvälises-
sä yhteistyössä jatketaan koronan häiriinnyttämää 
isäntämaatuen toimenpiteiden harjoittelua ja kyvyn 
todentamista heti, kun pandemiatilanne sen mahdol-
listaa. Onkin mielenkiintoista nähdä, miten suunnitel-
tu kansainvälinen logistiikkayhteistyö toteutuu suu-
ressa kansainvälisessä harjoituksessa.
Logistiset toiminnat alkavat usein ennen varsinaista 
joukkojen operaatiota esimerkiksi materiaalikulje-
tuksin ja jatkuvat toimintavaiheen jälkeen muun mu-
assa toimintakuntoisuuden palauttamisena lääkintä-
huoltoineen ja täydennyksineen. Ennakointi ja tiivis 
yhteistyö operaatioiden suunnittelussa tuottavat on-
nistuneet ja oikea-aikaiset logistiset operaatiot.
Logistiikkatoimiala mahdollistaa operoivan organisaa-
tion toiminnan!

Logistiikkatoimiala osana 
operoivaa organisaatiota

Kirjoittaja on Pääesikunnan 
logistiikkapäällikkö prikaati-
kenraali Jari Mikkonen. 

TAKALA OYARK
Asiakaslähtöistä arkkitehtuuria jo vuodesta 1992

office@arktakala.fi www.arktakala.fi

luomme eväitä hyvään elämään

Kolumni

LATAA MAKSUTON S-MOBIILI!

Lataa Kirjaudu Käytä ja hyödy!
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Tuntematon sotilas on oiva esi-
merkki siitä, mitkä huollon asiat 
ovat tärkeitä yksittäiselle sotilaal-

le. Huollon silmälaseilla tarkasteltuna 
elokuvasta jää mieleen saappaista kiin-
nipitävä ”varusvaraston” talousaliupsee-
ri ja sotilaiden luvattomat ruuanhaku-
matkat. Ruualla ja varusteilla on myös 
nykypäivänä iso merkitys varusmiehil-
le, vaikka pitkälle on tultu sota-aikojen 
niukkuudesta. Tutkimuksen mukaan 
oikeanlaiset ja sopivat varusteet sekä 
maistuva ja riittävä ruoka lisäävät va-
rusmiehen palvelusmotivaatiota. Var-
sinkin alokasaikana nämä asiat koros-
tuvat, kun kaikki on uutta.
Uuden saapumiserän palvelukseen as-
tuminen on aina muutaman päivän 
tiukka puristus myös huollon toimi-
joille. Vuosien mittaan järjestelyt ovat 
hioutuneet toimiviksi ja tehokkaiksi, 
kunnes koronapandemia toi muutos-
paineen myös huollon järjestelyihin. 
Tehokkuuden sijaan tärkeämmäksi kri-
teeriksi on noussut turvallisuus, jossa 
korostuu turvavälit, pienet osastot ja 

hygienia. Järjestelyiden tulee olla tur-
valliset sekä varuskunnan työnteki-
jöille, että vanhalle ja uudelle saapumi-
serälle. Löysäilyyn ei silti ole varaa, sillä 
aikataulun venyminen esimerkiksi va-
rustamisessa aiheuttaa haitariliikkeen 
jokaisen perusyksikön aikatauluun.

Uuet saappaat pitäs saada! 
Kapteeni käski!

Saappaita jaettiin alokkaiden ensim-
mäisenä päivänä noin 1800 paria, sil-
lä tämän verran uusia alokkaita astui 
palvelukseen Porin prikaatiin tammi-
kuussa jakautuen Niinisalon ja Säkylän 
varuskuntiin.  Molemmille paikkakun-
nille luotiin niiden erityispiirteiden pe-
rusteella omankaltaiset varustamisjär-
jestelyt, joissa kiinnitettiin huomiota 
odotusalueisiin, osastojen pienuuteen, 
hygieniaan sekä toiminnan sujuvuu-
teen. Keskeisessä osassa varustamisen 
suunnittelussa olivat materiaalikeskus-
ten päälliköt sekä heidän kokenut hen-
kilökuntansa.

Alokkaan näkökulmasta ensimmäi-
nen varustaminen on aina uusi jännit-
tävä kokemus. Käteen annetaan reppu 
tai säkki ja sen jälkeen edetään linjas-
tossa eteenpäin vastaten kysymyksiin 
vaate- ja kenkäkoosta sekä vastaanotta-
en varusteita alushousuista termospul-
loon. Varustesäkkien vieminen omaan 
kaappiin onkin alokkaan ensimmäisiä 
koetinkiviä. Ensimmäisen jaon lisäk-
si seuraavina päivinä on vielä toinen 
jako, sekä henkilökohtainen taisteluvä-
linemateriaalin noutaminen. Saapumi-
serän 1/21 alokas sai varusteita yhteen-
sä 165 kappaletta. Materiaalivastuu ja 
sen merkitys tuleekin jokaiselle varus-
miehelle tutuksi vääpelin oppitunnilla, 
sekä viimeistään kadonneiden varustei-
den etsintäpartiossa.
Varustaminen onnistui poikkeuksel-
lisista koronajärjestelyistä huolimatta 
kokonaisuudessaan hyvin. Alokkaille 
saatiin pääosin sopivat varusteet ensim-
mäisellä jakokerralla, linjastot vetivät ja 
COVID -ohjeistusta pystyttiin noudat-
tamaan. Varustaminen ei hidastanut 
vastaanottopäivien muuta ohjelmaa. 
Varusvarastot onnistuivat erityisesti 
resurssien tehokkaassa käytössä. Esi-
merkiksi Säkylässä alokas vietti linjas-
tolla neljästä minuutista reiluun viiteen 
minuuttiin aikaa. Toki kehitettävääkin 
aina on, mutta pääosin ruuhkautumi-
nen pystyttiin välttämään. Huollon 
miehet ja naiset ovat tottuneet siihen, 

että onnistuneista suorituksista kiitos-
ta tulee harvoin, mutta epäonnistumi-
sesta palaute on välitön. Iso kiitos siis 
Säkylän ja Niinisalon materiaalikes-
kuksien työntekijöille, jotka ojensivat 
muutaman päivän aikana yhteensä yli  
290 000 artikkelia tiskin yli uusille 
alokkaille.

Siellä se herne toverijaan ehtii, 
mutta turhaa on työnsä

Jos joku on varmaa, niin se, että joka 
torstai ruokana on hernekeittoa ja her-
neitäkin löytyy maistuvasta keitosta 
nykyään riittävästi. Osalle uusista alok-
kaista on varmastikin uutta armeijan 
ruokailurytmi ja ruokailutottumukset. 
Niin oli myös saapumiserän 1/21 osal-
ta. Aikainen aamupala, säännöllinen 
ruokailurytmi ja ravitsemussuositusten 
mukainen ”perusruoka” lautasmallin 
mukaisesti saattavat poiketa joidenkin 
alokkaiden siviilimaailman tottumuk-
sista. Perinteinen torstain hernekeitto 
pannukakun kera voi joillekin nuorille 
olla ”eksoottinen kokemus”, vaikkakin Tervetuloa alokas, huolto 

on valmis tukemaan!
Kirjoittajat: Anni Nummela ja Kari Sorkkila / HOS

Kuvat: Korpraali Salla Salo

sama perinne elää voimakkaasti edel-
leen osittain myös koulumaailmassa. 
Torstain ”hernari” onkin yksi ikimuis-
toinen ruoka, jota muistellaan vielä 
monta kertaa reservissä.
Porin prikaati tukeutuu muonituksessa 
Leijona Catering Oy:n palveluihin. Sä-
kylässä paikallinen toimipiste on varus-
kuntaravintola Rumpalipoika ja Niini-
salossa varuskuntaravintola Falkonetti. 
Porin prikaatin ja varuskuntaravintoloi-
den yhteinen tehtävä on varmistaa, että 
jokainen koulutettava saa riittävästi ter-
veellistä, ravitsevaa ja maistuvaa ruo-
kaa joka päivä – kaikissa olosuhteissa. 
Varusmiesten osalta ateriat on suunni-
teltu täyttämään palveluksen vaatima 
energiantarve. Aterioiden energiamää-
rät vaihtelevat noin 3500-4000 kcal 
välillä. Ruuan riittämättömyydestä tai 
erikoisruokavalioruuan puuttumisesta 
varusmiehiä kannustetaan kertomaan 
heti esimiehelleen, jotta asiat voidaan 
korjata. Myös LC:n ravintolapäälliköt 
ottavat mielellään palautetta vastaan 
ravintolassa, sähköpostilla info@leijo-
nacatering.fi tai Leijonan some-kana-
vien kautta.

Molemmat varuskuntaravintolat tu-
kevat Porin prikaatin toimintaa vuo-
den jokaisena päivänä aamusta iltaan. 
Ennen koronapandemiaa molemmat 
varuskuntaravintolat valmistivat va-
rusmiehille satojatuhansia saliruokai-
luaterioita vuodessa. Näiden lisäksi 
toteutetaan myös muut ruokailutavat, 
joita ovat maastoruokailu, kenttämuo-
nitus, lounaspussit, taistelumuonat ja 
eväspussit. Vuoden 2020 osalta saliruo-
kailujen määrät puolittuivat aiemmas-
ta, koska koulutettavien varusmiesten 
osastojaon myötä saliruokailuun tukeu-
tui vain yksi koulutettava varusmies-
osasto vuorollaan. Vuoden 2021 osalta 
on odotettavissa pientä nousua saliruo-
kailijoiden lukumäärässä, vaikka 2020 
aloitetut koronatoimenpiteet jatkuisi-
vatkin, sillä saliruokailujen määrää on 
pyritty lisäämään varusmiesten viihtyi-
syyden lisäämiseksi. Tavoitteena on, 
että jokainen ruokailutapahtuma on va-
rusmiehille pieni ”hengähdyshetki” ja 
tauko palveluksen lomassa, jolloin on 
mahdollista huoltaa itsensä ravitsevalla 
ruoka-annoksella.

www.akr.fi

M100, Y65

C76, Y91

nemouS ännydöyH
nammiutisous  

tude neskutuukavotua
Olemme nimittäin pakanneet siinä määrin 
tömäkät ominaisuudet vakuutukseen, että 
kyllähän sellaisen haluaa autolle kuin autolle. 
Vaihda sinäkin vakuutuksesi meille, niin 
pääset ajelemaan etujen kera. 

Täältä voit lukea lisää Suomen suosituimmasta: 
lahitapiola.fi/auto 

:niutisous nemouS no sutuukavotua naloipaTihäL
.otsalititniöretsikernejovuenoja/mocifarT  
 töithyeulanaloipaTihäL:ajaojratnulevlaP

Länsi-Suomi
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Koronatilanteen vuoksi Puolustus-
voimissa on jouduttu pohtimaan 
erilaisia etätyömahdollisuuksia. 

Monille työntekijöille töiden tekemi-
nen etänä onkin mahdollista, mutta 
on myös sellaisia töitä, jotka voidaan 
tehdä vain paikanpäältä käsin. Samoin 
kuin varusmiehet, ovat varastoilla työs-
kentelevät siviilihenkilöt joutuneet so-
peutumaan koronan aiheuttamiin rajoi-
tuksiin työnteon parissa. 
– Ottaen huomioon, että olemme te-
kemisissä mahdollisesti satojen, ellei
tuhansienkin henkilöiden kanssa päi-
vittäin, paljon toimenpiteitä ja normaa-
lista poikkeamista on jouduttu sulaut-
tamaan arkiseen työskentelyyn, kertoo
Niinisalon varusvarastolla varastomie-
henä työskentelevä Ville Unger.
Varusvarasto vastaa varusmiesten va-
rustamisesta. Varastomiehen työpäivä
koostuu varusteiden jakamisesta va-
rusmiehille sekä henkilökunnalle, va-
rusluovutuksista sekä varusteiden vas-
taanottamisten valmistelusta. Myöskin
yleisten tilojen siisteydestä on pidettä-

vä huolta, ja varsinkin maskeja sekä kä-
sidesiä käytetään Ungerin mukaan run-
saasti päivittäin. 
– Koen työni olevan suuressa arvossa
koko varuskunnan tasolla, Unger tote-
aa. – Jos joku päivä varusvarasto kato-
aisi varuskunnan kartalta, hidastaisi se
harjoitusten pitämistä sekä varusmies-
ten arkea todella raa’asti.
Etätöihin siirtyminen ei siis varusvaras-
tolla ole mahdollista, sillä henkilökun-
nan tulee taata varusteiden saatavuus
sekä puhtaus varuskunnassa päivittäin.
Unger kuitenkin painottaa, että kaikes-
ta huolimatta varusvaraston henkilö-
kunta suorittaa työnsä parhaalla mah-
dollisella tavalla päivästä toiseen pitäen
asiakkaat mahdollisimman tyytyväisi-
nä.
Samoin Niinisalon taisteluvälineva-
rastolla tehdään päivittäin töitä varus-
miesten harjoitusten ylläpitämiseksi.
Taisteluvälinevarastolla varastonhoi-
tajina työskentelevät Joonas Kerttu-
la sekä Rami Järvinen pitävät huolen
siitä, että varusmiehillä ovat tarvittavat

taisteluvälineet harjoituksia varten.
– Ilman varastoa ei varusmiehillä olisi
aseita eikä TVÄL-materiaalia käytettä-
vissä, Kerttula toteaa.
Varastonhoitajan työ koostuu pääosin
asiakaspalvelusta, joten varusmiehiä
sekä kouluttajia täytyy palvella päivit-
täin.
– Myöskään harjoitukset eivät pyörisi,
mikäli varastolla ei olisi toimintaa, eikä
varusmiehillä olisi koulutuksissa tarvit-
tavaa kalustoa, Järvinen lisää.
Poikkeusaikoina varastolle otetaan
usein ennalta yhteyttä ennen saapu-
mista, jolloin varustamiseen osataan
varautua ennalta. Myöskin hygieniasta
pidetään tarkemmin huolta sekä varas-
tolla on ollut rauhallisempaa, kun vie-
railuajat on sovittu etukäteen.
Myöskin Säkylän varusvarastolla on
jouduttu pohtimaan uusia toimintata-
poja poikkeusolojen aikana. Varusva-
raston töitä johtavan varastomestari
Esko Rossin työnkuvaan kuuluvat va-
rusmiesten sekä henkilökunnan va-
rustaminen, pyykinvaihto sekä mo-

net muut työt. Koronatilanteen vuoksi 
alokkaiden varustamiset sekä pyykin-
vaihdot toteutetaan osastoittain. 
- Joudumme päivittäin huolehtimaan
siitä, että eri osastot eivät asioi varas-
tolla samaan aikaan, varastomiehet Jo-
hanna Koiranen ja Karoliina Siivonen
kertovat.
Varastomiesten työnkuvaan kuuluvat
varusteiden vaihdot pyykinvaihdoissa,
materiaalin lähettäminen huoltoon, ja-
kolinjaston täyttöä sekä materiaalin lai-
naamista ja poisottoa. Materiaalia jae-
taan varusmiesten lisäksi rotaatioille ja
reserviläisille. Asiakaspalvelu on joka-
päiväistä ja pyykinvaihtoja suoritetaan
myös maastossa.
– Mikäli varusvarastoa ei olisi, varus-
miehillä, sotilashenkilökunnalla, ro-
taatiolla ja muilla ei olisi käytössä so-
tilasvaatetusta eikä sotilasvarusteita.
Myöskään likaista tai rikkinäistä ma-
teriaalia ei olisi mahdollista huollattaa,
Koiranen ja Siivonen lisäävät.
Työmäärä on varastoilla lisääntynyt.
Varastonhoitaja Teuvo Leskisen mu-
kaan kysynnän kasvu näkyi esimer-
kiksi Uudenmaan maakunnan eristyk-
sen aikana, jolloin kalustoa käytettiin
muun muassa veden säilömiseen sekä
kuljettamiseen operaatioon osallistuvil-
le joukoille ja viranomaisille.
– Materiaali vaatii huoltoa ja kunnossa-
pitoa, jotta maasto-olosuhteisiin suun-
nitellut laitteet ja kalustot pysyvät
käyttökuntoisina. Jos varasto ei olisi
toiminnassa, ei yksiköillä olisi huollet-
tua ja käyttökuntoista kalustoa maasto-
harjoituksissa, Leskinen kertoo.
Yksiköiden tilat eivät ole suunniteltu-
ja kaluston pitkäaikaiseen varastoin-
tiin, sillä varastointi aiheuttaisi muun
muassa hygieniatason laskua sekä
omavalvontatavoitteen saavuttaminen
vaikeutuisi. Tämän vuoksi kenttämuo-
nituskalustovaraston toiminta, kuten
kaluston huolto, korjaus sekä kunnos-
sapito, on Puolustusvoimien kannalta
erittäin tärkeää.
– Siviilihenkilöstön huomattavan kor-
kea sitoutumistaso ja motivaatio ko-
ronapandemian aikana on ollut mer-
kille pantavaa. Tämä on meille kaikille
sotilaille todiste siitä, että siviilien mer-
kitys Puolustusvoimien arkipäivän teh-
tävien täyttämiselle ja valmiudelle on
merkittävä. Arjessa usein näkymättö-
mäksi jäävä tekeminen muodostaa pe-
ruskiven kaikelle toiminnalle, summaa
Varsinais-Suomen huoltopataljoonan
komentaja evl Kalle Leinonen.

Siviilityöntekijät – 
osa huollon valmiutta
Teksti: korpraali Salla Salo ja everstiluutnantti Kalle Leinonen

Varastomies Karoliina Siivosen 
päivät koostuvat asiakaspalvelus-
ta varusvarastolla. Koronatilanteen 
vuoksi varustamiset ja pyykin-
vaihdot toteutetaan osastoittain. 

Varastomiehenä Niinisalossa 
työskentelevä Ville Unger kokee 
työnsä olevan suuressa arvossa 
koko varuskunnan tasolla.

”Materiaali vaatii huoltoa 
ja kunnossapitoa, jotta 
maasto-olosuhteisiin 
suunnitellut laitteet ja ka-
lustot pysyvät käyttökun-
toisina”, toteaa varaston-
hoitaja Teuvo Leskinen.
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N
iinisalon maasääasema aloit-
ti toimintansa talvisodan 
jälkeen 13.5.1940 toimien 
sotilassääasemana. Tänä päi-
vänä sääasema toimii edel-

leen sotilassääasemana ja tekee samo-
ja asioita kuin 80 vuotta sitten. Siellä 
havainnoidaan säätä ja annetaan tieto-
ja vallitsevasta säästä, johon kuuluvat 
erilaiset lämpötilamittaukset, pilvien ja 
sääilmiöiden seuraaminen sekä näiden 
raportointi Ilmatieteen laitokselle. Ra-
portointi tapahtuu sähköisesti Interne-
tin välityksellä, josta tiedot hajaantuvat 
edelleen ympäri maailmaa. 
Niinisalon maasääasema kuuluu van-
himpiin Suomessa oleviin manuaalisää-
asemiin, joissa havainnon tekee edel-
leen ihminen. Sääasema toimii ympäri 
vuoden jokaisena vuorokauden aikana. 
Vuonna 2020 Niinisalon maasääasema 
täytti 80 vuotta. Tuolloin mitattiin Suo-
men kesäkuun kuumin päivä 80 vuo-
teen; 33,5 astetta. Edellisen kerran elo-
hopea nousi kesäkuussa yli 33 asteen 
vuonna 1939 Lappeenrannassa. Suo-

men kautta aikojen kesäkuussa mitattu 
lämpöennätys oli 33,8 astetta Ähtärissä 
24.6.1935.

Niinisalossa säämiehenä 
toimiminen
Säämiehet toimivat Satakunnan Tykis-
törykmentin alaisessa raketinheitin-
patterissa, jossa annetaan myös lento-
sääkoulutus Utin jääkärirykmentistä 
valituille lentosääaliupseerioppilaille. 
Tehtävät ovat valtakunnallisia, kos-
ka Puolustusvoimien ainoat säämiehet 
koulutetaan Niinisalossa. Näin ollen 
säämiehet osallistuvat myös muiden 
joukko-osastojen ampumaharjoituksiin 
eri puolilla Suomea.
Säämiehen tehtävät jakautuvat maasää-
asemalla tehtävään sääpäivystykseen 
sekä maastossa tehtäviin ilmakehän 
luotauksiin, joista tuotetaan ampuville 
yksiköille ballistisia sääsanomia. Tar-
vittaessa tuotetaan sääsanomat myös 
Niinisalon räjähdekeskuksen toimipis-
teen käyttöön. 

Niinisalon maasääaseman
toiminta ja kalusto
Teksti: Alikersantti Kaisa Mäkelä  Kuvat: Jääkäri Rantala

Sääpäivystyksessä säämiehet päivystä-
vät vuorokauden ympäri vuoden jokai-
sena päivänä kahdessa vuorossa seu-
raten aktiivisesti säätilaa. Säämiehet 
tekevät tiiviisti yhteistyötä Ilmatieteen 
laitoksen kanssa, sillä päivystysvuoros-
sa kolmen tunnin välein tehtävät sään 
havaintoilmoitukset tulevat Ilmatieteen 
laitoksen käyttöön. Säämieheltä vaadi-
taan tarkkuutta, huolellisuutta ja hyvää 
tuntemusta erilaisista sääilmiöistä sekä 
pilvilajeista. Yhden 12 tunnin vuoron 
aikana säähavaintokierroksia tehdään 
neljä. Havaintokierroksilla luetaan mit-
tarikojujen sisällä olevat lämpötilamit-
tarit sekä kiivetään pilvitorniin, josta 
tunnistetaan pilvet ja tarkastellaan nä-
kyvyyttä. Tarvittaessa sääasemalta teh-
dään myös ilmailusäähän kuuluvaa me-
tar-sääsanomaa puolen tunnin välein. 
Säämiesten yhtenä tehtävänä on tuot-
taa myös ballistista säätä. Nykyisin sii-
hen käytetään apuna yleensä automaat-
tista M200-luotauskalustoa.

Ballistinen
luotausjärjestelmä M200 
Säämiehistö käyttää pääkalustonaan 
luotauksiin eli ilmakehän sään tarkas-
teluun ballistista luotausjärjestelmää 
M200, joka on tarkoitettu nopeaan 
partiotyyppiseen luotaustoimintaan. 
Luotausjärjestelmää tarvitaan kenttä-
tykistön ja kranaatinheittimistön bal-
listisen sääpalvelun sekä tiedustelun, 
mittaustiedustelun ja ilmatorjunnan 
tarvitsemien sääpalveluiden tuottami-
seen. Tuotettuja sääsanomia käytetään 
epäsuoraa tulta ampuvien yksiköiden 
ampumatarkkuuden parantamiseksi. 
Esimerkiksi jos tuulitietoja tai ilman-
painetta ei otettaisi huomioon, am-
pumatarkkuus kärsisi. Järjestelmällä 
voidaan tuottaa myös Ilmatieteen lai-
tokselle WMO:n standardin mukainen 
meteorologinen BUFFER-sanoma.
Luotausjärjestelmässä on nostettava 
antenni, joka seuraa vetypalloon kiinni-
tettyä radiosondia ja vastaanottaa sen 
mittaamia tietoja. Data siirtyy Marwin 
32 -säälaskimeen, joka kerää luotauk-
sesta saadun datan eli ilmankosteuden, 
lämpötilan, paineen sekä tuulen nopeu-
den ja suunnan. Kerätyn datan pohjalta 
muodostetaan eri tarkoituksiin käytet-
täviä sääsanomia. Luotausjärjestelmä 
on siis niin sanotusti passiivinen, eli se 
ei lähetä mitään, vaan pelkästään vas-
taanottaa sondin lähettimen signaalia.

Kuvassa M200 
luotauskärry 
ja sääosaston 
johtaja kapteeni 
Marko Heikkilä

LUOTAUSJÄRJESTELMÄ M200 
Perävaunu on rakennettu Janter/Dexter-alustal-
le, jossa on säädettävä vetoaisa ja oma sähköjär-
jestelmä, johon virta saadaan joko normaalista 
sähköverkosta tai mukana kulkevasta 1,7 kW:n 
sähkövoimakoneesta.

• Kokonaismassa: n. 1300 kg • Leveys: 1860
mm • Korkeus: 2030 mm • Max pituus: 5040
mm. • Omamassa: 700 kg • Varusteet: 650 kg
• Aisan omamassa: 60 kg

Luotauskärry on jarrullinen ja siinä on käytös-
sä työntöjarru sekä varmistusvaijerilla toimiva 
käsijarru. 
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KALUSTO-
KIIKARI

Kuvassa sääpallon 
kanssa kaksi sää-
miehistön jäsentä
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Porin prikaati toteutti 8.–12.3.2021 
paikallispuolustusharjoituksen Salo 
21. Harjoituksen johtajana toimi Porin
prikaatin apulaiskomentaja Riku
Suikkanen. Salo 21 oli yksi monista
samaan aikaan käynnissä olevista
Maavoimien paikallispuolustusharjoi-
tuksista.

Paikallispuolustusharjoitusten mer-
kitystä ei voi korostaa tarpeeksi. Ne 
tuovat samaan harjoitukseen mukaan 
niin paikalliset joukot, varusmiehet, 
viranomaiset, kaupungin ja muut toi-
mijat. Paikallisten joukkojen avulla 
voidaan tarpeen vaatiessa reagoida no-
peasti niin paikallisesti, mutta myös 
koko maan laajuisesti. Samalla tavalla 
ympäri maata käynnissä yhtäaikaises-
ti olleet paikallispuolustusharjoituk-
set kietoutuivat yhteen ja muodosti-
vat koko maan kattavan harjoituksen. 

Mukautumista ja mukauttamista
Salo 21 -paikallispuolustusharjoitusta 
lähdettiin suunnittelemaan varsin eri-
koisista lähtökohdista, sillä koronavi-

rustilanne oli epävakaa eikä kukaan 
voinut esimerkiksi vielä syksyllä tietää 
minkälainen tilanne keväällä tulee ole-
maan. Se kuitenkin tiedetään, että Puo-
lustusvoimat on poikkeusaikojen orga-
nisaatio ja pystyy toimimaan kaikissa 
olosuhteissa. Tämän lisäksi varusmies-
ten ja reserviläisten kouluttaminen on 
laissakin määritelty tehtävä. Näistä 
lähtökohdista ajateltuna oli siis selvää, 
että paikallispuolustusharjoitus Salo 21 
tullaan järjestämään kevään koronati-
lanteesta riippumatta.
Paikallispuolustusharjoituksen lähes-
tyessä hahmottuivat myös olosuhteet, 
joihin tuli mukautua. Harjoitukseen 
osallistui lukuisia viranomaisia, Salon 
kaupunki, muita toimijoita ja henki-
löstöä kolmesta eri joukko-osastosta. 
Koronavirustilanne huomioiden har-
joitus haluttiin järjestää samaan aikaan 
mahdollisimman normaalina, mutta 
turvallisesti. Tilanne ratkaistiin varus-
miespalveluksessakin jo vuoden ajan 
käytössä ollutta järjestelmää eli osas-
tointia. Tämän lisäksi harjoituksessa 
huolehdittiin muista hygieniaohjeista 
ja esimerkiksi kasvomaskien käytös-
tä. Harjoitusjoukot pysyivät myös nor-
maalia kauempana taajamista ja alueen 
asukkaista. Koronavarotoimet eivät jää-

neet vain puheiden tasoille, vaan nii-
den oikeaoppista huomioimista valvot-
tiin lääkinnän ammattilaisten toimesta 
läpi viikon.
Harjoitukseen osallistuneille sotilas-
poliiseille paikallispuolustusharjoitus 
toimi samalla loppusotana. Porin pri-
kaatista, Uudenmaan prikaatista ja 
Rannikkolaivastosta saapuneet varus-
miehet harjoittelivat yhdessä erikseen. 
Joukot eivät olleet kosketuksissa kes-
kenään, mutta kuuluivat samaan ko-
konaisuuteen ja toteuttivat samanlaisia 
harjoituksia. Majoittumiset hoidettiin 
eri puolilla kaupunkia ja harjoittelut 
eri paikoissa, mutta runko oli kaikilla 
sama. Kaikkien harjoitus alkoi jo edel-
tävänä viikonloppuna ampumaharjoi-
tusvaiheesta. Säkylän taisteluampu-
maradoilla toteutetuissa ammunnoissa 
päästiin harjoittelemaan esimerkiksi 
kulunvalvontapaikan ammuntaa, hen-
kilönsuojausta ja joukkueen hyökkäys-
ammuntaa. 

Harjoittelua ja piikkilankaa
Maanantaina joukot siirtyivät lopulli-
selle toiminta-alueellensa Saloon. Sa-
lossa perustamisen tuen reserviläiset 
luovuttivat joukoille heidän majoittu-

miseensa, huoltoonsa ja muuhun har-
joitteluun sopivat tilat. Reserviläiset 
olivat valinneet sopivat kohteet paikal-
listietämyksensä avulla, ja perustaneet 
esimerkiksi ensihoitopaikan keskeisel-
le sijainnille. Reserviläisten voima nä-
kyy myös harjoittelun suunnittelussa 
ja käytännön järjestelyissä, ei vain var-
sinaisessa harjoittelussa. Joukot suo-
jasivat vastaanottamansa kohteet ja 
pääsivät sitten aloittamaan varsinaisen 
harjoituksen.
Heti ensimmäisenä päivänä harjoitus-
joukot saivat ilmoituksen epäilyttävistä 
henkilöistä heidän kohteidensa lähet-
tyvillä. Puskista löytyi vain materiaalia 
kuten kiikarit, mutta lopulta kiinniot-
tojakin suoritettiin ja uhka poistettiin. 
Tällaisiin sotilaspoliiseille ominaisiin 
harjoituksiin kuului myös esimerkiksi 
kuljetuksensuojausta, kohteidensuo-
jausta, henkilönsuojausta, ilmoitusten 
tarkastamista ja kulunvalvontaa pai-
kallisilla silloilla. Harjoitus huipentui 
Kiikalan lentokentällä tapahtuneeseen 
harjoitukseen, joka alkoi pienistä häi-
riöistä alueella. Tilanne eteni nopeasti 
siihen, että koirapartio havaitsi uhkaa-
vat henkilöt ja joutui tulikosketukseen. 
Harjoituksen yhteydessä suoritettiin 
kiinniottoja, mutta seuraavana päivänä 
samalla alueella taisteltiinkin jo koko 
komppanian voimin ja alueet vallattiin 
menestyksekkäästi takaisin vihollisel-
ta. Paikallisten kohteiden hyödyntämi-
nen on paikallispuolustusharjoituksissa 
avainasemassa, ja Kiikalan lentokenttä 
olikin vain yksi monista hyödynnetyis-
tä harjoituspaikoista.
Yhdeksän kuukauden aikana varus-
miespalveluksessa opitut taidot pääsi-
vät todelliseen tulikokeeseen erilais-
ten harjoitusten aikana. Pian reserviin 
siirtyvien varusmiesten tuli sovel-
taa opittuja taitoja metsän sijaan nyt 
myös urbaanissa ympäristössä. Kau-
punkiympäristössä toimiminen toi 
omat haasteensa, mutta harjoittelu tu-
lee kantamaan tulevaisuudessa hedel-
mää. Paikallispuolustusharjoituksiin 
osallistumisesta tulee olemaan valtavat 
hyödyt myös reserviläisenä. Paikallis-
joukkojen merkitys on valtava ja toi-
mintaa tuleekin harjoitella säännölli-
sesti. Varusmiespalveluksen päättyessä 
on saavutettu vasta ensimmäinen virs-
tanpylväs pitkällä sotilasuralla ja tule-
vaisuudessa mahdollinen kertauskut-
sukin saattaa osua juuri kaksi kertaa 
vuodessa järjestettävään paikallispuo-
lustusharjoitukseen. 

Poikkeuksellinen 
paikallispuolustusharjoitus

Paikallispuolustus rakentuu 
monista tekijöistä
Harjoitukseen osallistuvien joukko-
jen lisäksi paikallispuolustusharjoitus 
Salo 21 oli paljon muutakin. Raketin-
heitinpatteri oli kaukana taajamista 
harjoittelemassa omaa rooliaan paikal-
lispuolustuksessa. Porin prikaatin kan-
tahenkilökunta harjoitteli omaa toi-
mintaansa, esimerkiksi räjähteiden 
kanssa toimimista. Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos pääsi harjoittelemaan yh-
dessä Porin prikaatin sotilaspalokun-
nan kanssa onnettomuuspaikalla, josta 
löytyi säteilyn lähde auton takapenkil-
tä. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu aset-

ti suuret määrät vapaaehtoisia etsimään 
henkilöä maastosta. Maanpuolustus-
koulutusyhdistys tarjosi kattavan kou-
lutuksen kyberturvallisuudesta Salon 
kaupungin henkilöstölle. 
Tätä on paikallisturvallisuus ja sen ke-
hittäminen parhaimmillaan, monta toi-
mijaa kantamassa kortensa korkeaan 
paikallispuolustuksen kekoon. 

SALO 21
Kotiutuva sotilaspoliisi harjoituksessa 
Kiikalan lentokentän lähistöllä. Paikallispuolustusharjoituksessa harjoiteltiin kohteensuojausta 

urbaanissa ympäristössä.

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja Porin prikaatin sotilaspalokunnan 
välistä viranomaisyhteistyötä onnettomuuspaikalla.

Artikkelin on kirjoittanut Salo 21 
-paikallispuolustusharjoituksen 
tiedottaja Viljami Honkiniemi
Kuvat: Julius Vihavainen ja 
Joel Niehaus
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Maahockey lienee useimmil-
le meille suomalaisille varsin 
tuntematon laji, vaikka sitä on 

pelattu Suomessa jo yli 100 vuotta. 
Saksassa opiskellut ja sittemmin ur-
heilumaailmassa pitkään vaikuttanut 
Erik von Frenckell toi lajin Suomeen 
v. 1915, ja jo samana vuonna pelattiin
ensimmäinen ottelu. Suomen mesta-
ruudesta on kisailtu vuodesta 1951 ja
maajoukkueemme osallistui myös Hel-
singin olympialaisiin 1952. Laji on var-
sin suosittu Euroopassa mm. Belgiassa,
Englannissa, Hollannissa ja Espanjassa,
ja Pakistanissa maan kansallispeli.
Porin prikaatin liikunta-alalla työsken-
televä Tommi Rantala on harrastanut
lajia jo lähes 20 vuotta. Kipinä syn-
tyi, kun hän näki pikkupoikana maa-
hockeytä telkkarissa Barcelonan olym-
pialaisista ja myöhemmin Saksassa
paikan päällä. Muiden joukkuelajien
kautta hän siirtyi maahockeyn pariin
ja pelaa tällä hetkellä hallitsevan Suo-
men mestarin, turkulaisen HC Kilppa-
rin riveissä. Maajoukkueeseen Rantala
on kuulunut vuodesta 2007. Urheilutoi-
mittajien liitto valitsi hänen toistami-
seen lajinsa parhaaksi 2020, edellinen
tunnustus on viiden vuoden takaa.

Maahockeyllä pitkät 
perinteet Suomessa
Teksti: Matti Vihurila

Kuva: Rainer Lönnbäck

- Kiinnostus erilaisiin maila- ja pallo-
peleihin on lapsuudesta lähtöisin. Pi-
hapelejä pelattiin pikkupoikana päivit-
täin, oli keli mikä tahansa. Pihapelien
ja myöhemmin jalkapallon ja jääkiekon
kautta siirryin aikoinaan maahockeyn
pariin. Pelaamisen ohella olen osallis-
tunut Euroopan Hockeyliiton valmen-
nuskursseille Hollannissa, valmentanut
kotimaassa ja työskennellyt Suomen
Hockeyliiton toimihenkilönä, Rantala
kertoo urastaan.
Lajin tuntemattomuudesta huolimatta
Tommi Rantala näkee sen tulevaisuu-
den Suomessa valoisana. Miesten SM-
sarjassa ja 1. Divisioonassa, samoin
kuin naisten SM-sarjassa pelaa kussa-
kin viisi joukkuetta, ja juonioritoimin-
taan osallistuu noin 15 eri joukkuetta.
Maajoukkueet ovat niin miehillä kuin
naisillakin, ja miesten joukkueella on
brittiläis-irlantilainen valmennusryh-
mä.
- Itselleni on jo kertynyt ikää ja koke-
musta, mutta sydän sykkii maahockey-
tä kohtaan edelleen. Haluan myös olla
esimerkkinä lapsille ja nuorille ja kan-
nustaa heitä liikunnan ja urheilun pa-
riin, Tommi Rantala toteaa.

Maahockey
-  yksi maailman vanhimmista

ja laajimmalle levinneistä
palloilulajeista

-  joukkueessa 11 pelaajaa
(10 + maalivahti)

-  peliaika 4 x 15 min.,
edestakaiset vaihdot sallittu

-  pelataan yleensä keinonurmi-
kentällä (91,4 m x 55 m), joka
kastellaan, jotta pelipallo
liikkuu mahdollisimman
kitkattomasti

-  maalin koko kutakuinkin
sama kuin käsipallossa

-  ei tunneta paitsiota

Koronapandemia on rajoittanut 
etenkin sisäliikuntatilojen käyt-
töä varuskunnissa. Kolmeen 

osaan jaettujen varusmiesyksiköiden 
(kaksi viikkoa kerrallaan maastossa, 
kasarmipalveluksessa tai lomalla) mah-
dollisuudet ja tarpeet liikuntaan vaih-
televat. Maastovaiheessa liikuntaa ja 
fyysistä rasitusta on tarjolla pitkälti päi-
vittäisessä palveluksessa, mutta kasar-
milla asia voi olla toisin. Koronasta huo-
limatta siihenkin löytyy vaihtoehtoja.
Porin prikaatissa Kuntotalon käyttöä 
seurataan koronatilanteen edetessä, ja 
tarvittavia sulkutoimenpiteitä tehdään 
tilanteen niin vaatiessa. Tällä hetkellä 

poistettuja telamiinoja ja hiekkasäkke-
jä hyödynnetään nyt lihaskunnon ko-
hottamisessa. Armeijaslangissa ”kun-
tonapiksi” kutsuttu harjoitustelamiina 
on elinkaarensa loppupäässä päätynyt 
nimensä mukaiseen käyttöön.
- Saimme idean hankkia tankoja ja liit-
tää niihin painoiksi käytöstä poistet-
tuja harjoitustelamiinoja. Näin syntyi
voimailuväline, jota voidaan hyödyn-
tää etenkin ulkotiloissa tai esimerkik-
si läheisen harjoitusalueen leirialueilla,
missä joukot yöpyvät. Ja kun hartioil-
le nostaa hiekkasäkin, saa sopivasti li-
sävastusta vaikkapa jalkakyykkyyn.
Nämä harjoitusvälineet kestävät käyt-
töä ja kulutusta joka säällä, kertoo va-
ruskunnan Kuntotalolla liikunta-alalla
työskentelevä Tommi Rantala prikaa-
tin innovaatioista.

Kuntosalitreeniä myös maasto-
olosuhteissa
Kesällä käyttöön otetun uuden urhei-
lukentän kupeeseen on viime joulu-
kuussa valmistunut ulkokuntosali, 
voimailupuisto, jossa pystyy käytän-
nössä tekemään samat suoritukset 
kuin Kuntotalon kuntosalilla. Samalla 
alueella uuden urheilukentän vieressä 
on myös kunnostettuna vanha tennis-
kenttä, jonka uudehko hiekkatekonur-
mialusta mahdollistaa erilaiset maila- ja 
pallopelit kuten sählyn ja koripallon 
pelaamisen. Ulkotiloihin rakennettu 
voimailupuisto tarjoaa puitteet harjoit-
telun kelillä kuin kelillä, eikä se vaadi 
sisällä olevan kuntosalin tapaan varus-
teiden vaihtoa –nyt pikaisen punttit-
reenin voi tehdä vaikkapa normaalissa 
palvelusasussa. Myllypuron alueella on 
puolestaan kahteen katokseen sijoitet-
tujen kuntolaitekokonaisuuksien lisäk-
si mahdollisuus em. telamiinapunttien 
nosteluun ja Pasin renkaiden vyöryttä-
miseen. Näin käytöstä poistettua mate-
riaalia pyritään hyödyntämään kaikilta 
osin kuntoilussa. Talvella alueen liikun-
tamahdollisuuksia täydentävät valaistu 
hiihtolatu ja tulevana kesänä 18-reikäi-
seksi laajentuva frisbeegolf-rata. 
- Prikaatin liikunta-alan tavoitteena on
etsiä ja löytää myös vaihtoehtoisen liik-
kumisen muotoja, jotka innostaisivat
niitäkin varusmiehiä, joille ne eivät ole
tuttu eikä jokapäiväinen tapa entuudes-
taan. Eri vaihtoehtoja pohdittaessa täs-
sä on vain taivas rajana, Rantala sanoo.

sisäliikuntatiloja on kuitenkin saanut 
käyttää palkattu henkilöstö sekä varus-
miespalvelustaan suorittavat suhteelli-
sen normaalisti. Sisällä liikkumisen vas-
tapainoksi prikaatiin on hankittu lisää 
maastopyöriä ja suksia, joita palkattu 
henkilöstö ja varusmiehet voivat hyö-
dyntää ulkoliikunnassa. Oma lukunsa 
ovat uuden urheilukentän ja kasarmi-
alueen ulkopuoliselle, ns. Myllypuron 
alueelle rakennetut ulkokuntosalit, 
joissa pystyy treenaamaan lihaskuntoa, 
vaikka talvipakkasilla. Pääosa kunto-
laitteista on tehdasvalmisteisia ja ulko-
käyttöön tarkoitettuja, mutta tilapäis-
välineitäkin löytyy – koulutuskäytöstä 

 Miten olisi punttitreeni auringonpaisteessa tai pikku pakkasessa pihalla?

Varuskunnissa haetaan 
vaihtoehtoisia liikuntamuotoja 
ja -paikkoja  Teksti ja kuv: Matti Vihurila

Voimaköyden (vas.) ja -pal-
lon kanssa harjoittelu sujuu 
ulko-oloissa Porin prikaatissa 
myös talvella. Taustalla va-
semmalla näkyy varuskun-
nan urheilukentän kupeessa 
sijaitseva ulkokuntosali lai-
teineen ja sen takana erilai-
set joukkuepelit mahdollis-
tava kenttä. Köysillä treenaa 
lääkintämies Vitaliy Niemi ja 
kuntopalloa heittelee lääkin-
tämies Antti Ström.

Porin prikaatissa liikunta-alalla 
työskentelevä Tommi Rantala on 
harrastanut maahockeytä liki pa-
rikymmentä vuotta. 
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Senaatti-konsernin tytärliikelaitos 
Puolustuskiinteistöt vastaa nykyi-
sin Puolustusvoimien toimitilojen 

omistuksesta ja ylläpidosta. Puolustus-
kiinteistöt aloitti toimintansa 1.1.2021. 
Organisaatiomuutoksella on haluttu 
ennen kaikkea parantaa asiakaspalve-
lua. Yhden luukun toimintamallissa 
kullakin Puolustusvoimien hallintoyk-
siköllä on nimetty kiinteistöpäällikkö, 
joka vastaa palvelutuotannosta kysei-
sen yksikön osalta. Valtakunnallises-
ti Puolustuskiinteistössä on reilut kak-
sikymmentä kiinteistöpäällikköä.   

Kuinka organisaatiomuutos näkyy va-
ruskunnissa? Kävimme kyselemässä 
asiasta Niinisalon varuskunnassa kiin-
teistöpäällikkö Kari Jokisalolta ja Sä-
kylän varuskunnassa kiinteistöpäällik-
kö Markus Raittiselta.
– Olen toiminut reilut parikymmentä
vuotta Niinisalossa kiinteistöjen paris-
sa ja kokenut monta organisaatiomuu-
tosta, ja täytyy sanoa, että tämä on

muutoksista ehdottomasti paras. Nyt 
on ihan oikeasti mietitty asiakkaan 
etua, toteaa Kari Jokisalo.
– Edellisessä organisaatiomallissa Puo-
lustusvoimien asiakkuutta hoiti kolme
tahoa: Senaatti-kiinteistöjen asiakas-
päällikkö ja kiinteistöpäällikkö sekä
Rakennuslaitoksen palveluyksikön 
päällikkö. Nykyisin jokaisella Puolus-
tusvoimien paikallisyksiköllä on yksi
kiinteistöasioista vastaava yhteyshen-
kilö, joten asiakas tietää aina, kehen ot-
taa yhteyttä.
– Yhden luukun periaatteella pystym-
me tekemään välittömiä toimenpitei-
tä itsenäisesti ja palvelemaan asiakkai-
tamme nopeammin, täydentää Markus
Raittinen, jolla on yli 20 vuoden työko-
kemus Säkylän varuskunnasta.

Pitkäjänteistä 
kiinteistösuunnittelua
– Ennen varuskuntien kunnossapito-
työt oli jaettu Senaatin rahoittamiin

omistajalähtöisiin ja Puolustusvoimi-
en rahoittamiin vuosikorjausohjelman 
mukaisiin töihin. Nykyisin paikallisyk-
sikkö vastaa budjettinsa puitteissa kai-
kista kunnossapitotöistä ja turhat by-
rokratian kiemurat ovat jääneet pois. 
Paikallista päätösvaltaa on tullut enem-
män, Jokisalo kuvaa.
Markus Raittinen puolestaan korostaa, 
että uusi kokonaisvuokramalli mahdol-
listaa entistä paremmin kiinteistöjen 
koko elinkaaren suunnittelun.
– Nyt kun Puolustuskiinteistöt myös

omistaa toimitilat, päästään rakennus-
ten käyttöä ja korjaustarpeita suunnit-
telemaan pidemmällä tähtäimellä. Näin
voidaan huolehtia paremmin kiinteistö-
jen arvon säilymisestä.
Kiinteistöpäälliköiden tärkeimpiä neu-
vottelukumppaneita ovat joukko-
osaston huoltopäällikkö ja kiinteis-
töhoitoupseeri. Tavoitteena on lisätä
yhteydenpitoa siinä määrin kuin se on
asiakkaiden ajankäytön kannalta mah-
dollista.

Kiinteistöpalvelut yhdeltä 
luukulta  Teksti: Kirsti Helin Kuvat: Marjaana Renvall ja Tommi Mikola

– Tiiviimmän yhteydenpidon ansiosta
olemme askeleen edellä ja pystymme
reagoimaan tilatarpeisiin nopeasti ja
etsimään erilaisia ratkaisuja, Raittinen
kuvaa.
Puolustusvoimien lisäksi Säkylän ja
Niinisalon varuskunnissa muita Puo-
lustuskiinteistöjen asiakkaita ovat mm.
Leijona Catering, Sotilaskotiyhdistys,
Sotilaslääketieteen keskus ja Millog.
Niinisalon palveluyksikön kiinteistö-
hoitoon kuuluvat lisäksi Tykistökou-
lu, Räjähdekeskus, Kettukallion kul-
jettajakoulukeskus, Kuorilan luolasto

ja Merijukolan virkistysalue ja Säkylän 
kiinteistöhoitoon Raasin leirialue ja Pii-
kajärven varastoalue.
Asiakkaiden käytössä ovat edelleen 
valtakunnallinen Asiakastukikeskus ja 
HUTO-järjestelmä. Asiakastukikeskus 
muodostuu Helpdeskistä ja 24/7 toi-
mivasta kiinteistötilannekeskuksesta. 
Asiakastukikeskus huolehtii kiinteis-
töjen ympärivuorokautisesta käytet-
tävyydestä yhteistyössä paikallisyksi-
köiden kanssa. HUTO on kiinteistöjen 
huollon ja ylläpidon toiminnanohjaus-
järjestelmä, jonka kautta palvelupyyn-
nöt ja vikailmoitukset välittyvät. 
– Samoin säilyvät kaikki muutkin ru-
tiinit, jotka varmistavat sujuvan päivit-
täisen elämisen varuskunnassa. Komp-
panian vääpeli voi esimerkiksi sopia
siivouksen aikataulumuutoksista sii-
vouspäällikön kanssa, Raittinen muis-
tuttaa.

Uuden yrityskulttuurin 
oppimista
Molemmat kiinteistöpäälliköt kerto-
vat, että uusi organisaatio on käyn-
nistynyt kohtuullisen jouhevasti.  
– Toki kaikki ei ole vielä valmista.  Al-
kuaika on kulunut pitkälti uusien toi-
mintatapojen opetteluun sekä uusi-
en tietojärjestelmien käyttöönottoon.
Muutoksen aikana kiinteistötyöt on
kuitenkin tehty kuten ennenkin, eikä
organisaatiomuutos ole haitannut va-
ruskunnan päivittäistä elämää.
Niinisalon varuskunnassa työskente-
lee 23 ja Säkylän varuskunnassa 25
kiinteistöalan ammattilaista. Orga-
nisaatiomuutoksessa lähes kaikkien
työtehtäviin on tullut jonkin verran
hienosäätöä. Ulkopuolisten palvelun-
tuottajien kanssa jatketaan yhteistyötä
kuten ennenkin.
Puolustuskiinteistöjen uusi raikas ja
moderni graafinen ilme alkaa näkyä va-
ruskunnissa muun muassa henkilöstön
työasuissa, autojen teippauksissa ja tie-
kylteissä. Uutta on myös se, että heijas-
tavissa työasuissa on uuden toimijan
nimi.
– Se on hyvä uudistus. Heti näkee, mis-
tä organisaatiosta olemme, Markus
Raittinen toteaa.

– Yhden luukun toimintaperiaat-
teella pystymme palvelemaan
asiakkaitamme joustavammin ja
nopeammin, kertoo Niinisalon
palveluyksikön kiinteistöpäällikkö
Kari Jokisalo

– Uuden organisaation myötä
olemme nyt entistäkin kiinteämpi
osa varuskuntaa, sanoo Säkylän
palveluyksikön kiinteistöpäällikkö
Markus Raittinen
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Porin prikaatin Suojelukomppania 
aloittaa tammikuussa 2022 Suojelun 
erikoisosaston valmiusjoukkokou-
lutuksen. Suojelun erikoisosasto 
on Maavoimien suojelutiedustelun 
korkean valmiuden kärkijoukko, jota 
voidaan käyttää kaikissa puolustus-
voimien neljässä päätehtävissä. Se on 
perustettu vuonna 2007 Euroopan 
Unionin taisteluosaston (European 
Battle Groups, EUBG) valmiuteen 
osaksi Pohjoismaista taisteluosastoa, 
jonka jälkeen osastoa on kehitetty 
tiiviissä yhteistyössä muun muassa 
Puolustusvoimien tutkimuslaitok-
sen, Sotilaslääketieteenkeskuksen ja 
Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 
kanssa. 

Suojelun erikoisosaston yhtenä keskei-
sen tehtävä on tuottaa nopeaa suoje-
lutiedustelutietoa sekä kansainvälises-
sä sotarikostuomioistuimessa pätevää 
näytteenottoa ja tunnistusta. Kansain-
välisen yhteistoiminnan näkökulmasta 
Suojelun erikoisosasto on osallistunut 

vuosina 2013–2014 Syyrian ja vuon-
na 2016 Libyan kemiallisten taistelu-
aineiden nouto- ja tuhoamisprosessiin 
osana monikansallista laivasto-osas-
toa. Erillisten kriisinhallintaoperaati-
oiden, aktiivisen Pohjoismaisen puo-
lustusalan yhteistyön (Nordic Defence 
Cooperation, NORDEFCO) sekä Suo-
mi-Ruotsi-yhteistyön lisäksi Suojelun 
erikoisosasto on Naton korkeimmal-
le NEL2-tasolle evaluoitu joukko, joka 
voidaan käskeä Naton nopean toimin-
nan joukkojen (NATO Response Force, 
NRF) toimeenpanovalmiuteen.
Tarve erillishaulle muodostuu Suojelun 
erikoisosastoon kuuluvan CBRN-kent-
tälaboratorion erityiskoulutusvaati-
muksista. Kenttälaboratorioon kuulu-
vat C-, B- ja RN-laboratoriot (Chemical, 
Biological, Radiological, Nuclear) sekä 
kenttähygienialaboratorio joiden tär-
keintä kalustoa ovat erilaiset mittaus- 
ja analysointivälineet, joita käyttämällä 
voidaan nopeasti identifioida CBRN-ai-
neita, teollisuuskemikaaleja sekä kent-
tä- ja ympäristöhygieniaan liittyviä 
kemiallisia aineita ja biologisia taudin-
aiheuttajia. Eri laboratorioiden lisäksi 
kenttälaboratoriojoukkueeseen kuuluu 
SIBCRA-partio (Sampling and Identifi-
cation of BCR Agents), joka toteuttaa 

kansainvälisesti hyväksytyillä mene-
telmillä kansainvälisessä sotarikostuo-
mioistuimessa pätevää näytteenot-
toa. Analyysien ja näytteenoton lisäksi 
joukkueen henkilöstöltä odotetaan 
myös kykyä vaativien riskiarviointien 
ja asiantuntijalausuntojen laadintaan. 
CBRN-kenttälaboratorion erityiskou-
lutusvaatimuksista johtuen koulu-
tettavaksi tarvitaan oman alansa am-
mattilaisia, muun muassa kemistejä, 
fyysikkoja, biokemistejä, solu- tai mo-
lekyylibiologeja, insinöörejä, diplomi-
insinöörejä, analyytikkoja, laborantteja 
ja eläinlääkäreitä. Haku on päällä.
Kohderyhmän tavoittamiseksi Porin 
prikaatin Suojelun osaamiskeskus jär-
jesti kuluvan kevään aikana yhteis-
työssä Puolustusvoimien tutkimus-
laitoksen ja Suojelun erikoisosaston 
CBRN-kenttälaboratorion reserviläis-
ten kanssa yhteensä seitsemän erillistä 
rekrytointitilaisuutta niihin yliopistoi-
hin ja ammattikorkeakouluihin, joissa 
järjestetään muun muassa luonnon- ja 
eläinlääketieteiden, sekä tekniikanalo-
jen kolmannen asteen koulutusta. Tilai-
suudet järjestettiin etänä hyödyntäen 
nykytekniikan mahdollisuuksia
mahdollisimman laajan kuulijakunnan 
tavoittamiseksi. Toimintatapamallin 

Koulutamme tulevaisuuden 
suojelun osaajat

voidaankin todeta olleen siinä määrin 
tehokas, että tavoitimme tilaisuuksissa 
yhteensä lähemmäs sata koulutusmah-
dollisuudesta kiinnostunutta opiskeli-
jaa. 
Suojelun erikoisosasto tuotetaan Suo-
men kansainvälisen valmiusjoukon 
(SKVJ) koulutusohjelmalla vuonna 
2022. Jokainen koulutukseen valit-
tu koulutetaan ensisijaisesti kotimaan 
puolustajaksi. Kansallinen ja kansain-
välinen koulutus annetaan 347 päivää 
kestävän varusmiespalveluksen aika-
na. Kaikki valmiusjoukkokoulutetta-
vat suorittavat palveluksen aikana joh-
tajakoulutuksen, joka täydentyy oman 
tehtävän, joukkueen ja erikoisosaston 
mukaisella syventävällä koulutuksel-
la ja tehtävään harjaantumisella. Kou-
lutukseen hakeutuvalta edellytetään 
SKVJ-koulutukseen vaadittavia omi-
naisuuksia, kuten palveluskelpoisuus-
luokkaa A, vähintään tyydyttävää suo-
men ja englannin kielen taitoa sekä 
kykyä kestää henkistä painetta. CBRN-
kenttälaboratorion henkilöstöön ha-
keutuvien osalta olemme kuitenkin 
valmiita arvottamaan ammatillista 
osaamista ylitse osan SKVJ-koulutuk-
selle määritetyistä fyysisen toiminta-
kyvyn vaatimuksista. 

Hakeutuminen tapahtuu 31.5.2021 
mennessä erillislomakkeella ja va-
lintatilaisuus järjestetään kesän 2021 
aikana. Kaikille hakijoille tullaan lä-
hettämään kirjallinen kutsu saapua 
valintatilaisuuteen, joka järjestetään 
Porin prikaatissa, Säkylässä, kesä-elo-
kuussa 2021. Lisätietoja valintamenet-
telystä löytyy internet sivuilta: maa-
voimat.fi/suojelun-osaamiskeskus ja 
intti.fi/suomen-kansainvaliset-valmi-
usjoukot, sekä sähköpostilla osoitteis-
ta: koulutusala.porpr@mil.fi ja sok.
porpr@mil.fi.
Erillishaun onnistuminen mitataan va-
lintatilaisuudessa ja lopulta vuoden 
2022 aikana, kun Suojelun osaamiskes-
kus ja Suojelukomppania pääsevät va-
litsemaan ja kouluttamaan joukkoonsa 
tulevaisuuden suojelun osaajia.

Teksti: Suojelun osaamiskeskuksen apulais-
johtaja kapteeni Mikko Penttilä

Vas. sivu: Koronanäytteiden analysointia 
Suojelun erikoisosaston kertausharjoituk-
sessa syksyllä 2020.
Kuva: Sanna Närä

Näytteenottoa LAT-harjoituksen yh-
teydessä syksyllä 2019. 
Kuva: Aksel Toivanen
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Internetin vallankumous
Paljon on kahvia virrannut sotilasko-
dissa internetin saavuttua Porin pri-
kaatiin ja sotilaskodin kirjastoon. 
Netti oli alun perin tarkoitettu tiedon-
hakemiseen, joillakin valveutuneem-
milla nuorilla jopa sähköpostien 
avaamiseen. Näihin toimenpiteisiin 
oli varattu aikaa 20 minuuttia va-
rusmiestä kohden, jotta jokaisella 
oli mahdollisuus päästä käsiksi tä-
hän upouuteen kirjokanteen. Ko-
keneemmat kybersoturit opastivat 
heitä, jotka eivät ennen ollut tieto-
koneeseen koskeneet. Porilaisessa 
30-vuotta sitten julkaistussa aihe-
piiriä käsittelevässä artikkelissa
esiteltiin kattavasti internetissä
surfailun tuomia mahdollisuuk-
sia, kuten bussiaikataulujen löy-
tämistä ja korkeakoulujen haku-
aikoihin paneutumista.
Internet ei enää 2020-luvulla
ole pelkästään tiedonhakemi-
sen väline siinä missä kirjasto
ja printtimedia, vaan sen avul-
la tehdään kaikkea. Internet
ei rajoitu käytettäväksi paik-
kasidonnaisesti, vaan se kul-
kee aina mukana. Varusmie-
hillä on pääsy nettiin lähes
aina älypuhelimien avulla,
joskaan ei aina lupaa sen
käyttöön. Internet on olen-
nainen osa paitsi varus-
miesten vapaa-aikaa, myös
koulutusta. Internetin val-
lankumous ja teknologian
kehitys ovat muovanneet
varusmiespalvelusta pe-
ruuttamattomasti.

Sotilaskodin 
pöytäkoneista 
koulutushaaroiksi 
30 vuodessa

Verkkovälitteistä koulutusta alo-
kasajasta lähtien
Etenkin alokasjaksolla osa koulutuk-
sesta suoritetaan oman päätelaitteen 
kautta omalla jäkillä istuen. PVMoodle 
on jokaiselle nykyvarusmiehelle tuttu 
alusta, johon kouluttajat laittavat esi-
merkiksi opiskeltavat materiaalit sekä 
linkin kokeeseen, jolla oma osaaminen 
osoitetaan. Virtuaalisessa koulutusym-
päristössä (VKY) tapahtuva koulutus 
tulee niin ikään tänä päivänä tutuksi 
jokaiselle varusmiespalvelusta suoritta-
valle. VKY-koulutuksessa varusmiehet 
voivat harjoitella esimerkiksi partion 
liikettä ja kommunikointia simulaatto-
rin avulla, internetin välityksellä tieten-
kin.
VKY-koulutus ja muut teknologian tuo-
mat tehtävät vaativat myös asiaan sivii-
lielämässä vihkiytyneitä varusmiehiä 
henkilökunnan tueksi huolehtimaan 
muiden varusmiesten kouluttamisesta. 
Tästä syystä internetin myötä on ke-
hittynyt myös täysin uusia koulutus-
haaroja ja palvelustehtäviä. Meilläkin 
Porin prikaatissa palvelee esimerkiksi 
VKY-varusmiehiä, viestintävarusmiehiä 
ja varusmiestoimikunnan someagent-
ti. Someagentti yhdessä viestintäva-

rusmiesten kanssa tuottavat sisältöä ja 
päivittävät saapumiseräkohtaisiin sosi-
aalisen median ryhmiin aina alokasky-
selystä kotiutumiseen asti. 

Operaatioturvallisuus vaarassa?
Älypuhelimet ja sosiaalinen media 
ovat tuoneet myös haasteita, sillä nii-
den käyttäminen palveluksen aikana 
saattaa olla suuri riski tieto- ja operaa-
tioturvallisuudelle. Oikeaoppiminen 
somekäyttäytyminen opastetaan va-
rusmiehille samaan tapaan kuin bare-
tin särmääminen. Varusmiehille ja re-
serviläisille on luotu omat sosiaalisen 
median ohjeet, joissa määritellään näitä 
oikeaoppisia toimintatapoja. Varusmie-
het saavat tietenkin kertoa kuulumisi-
aan omiin henkilökohtaisiin kanaviin-
sa, mutta eivät esimerkiksi missä ovat 
ja mitä tekemässä. Ohjeita noudatta-
malla kukaan ei aseta itseään, palve-
lustovereitaan tai organisaatiotaan vaa-
raan.
Siinä, missä internetin tulo on pakot-
tanut mukautumaan ja luonut uusia 
haasteita, on se tuonut mukanaan pal-
jon hyvääkin. Internet ja taskuun mah-
tuvat tietokoneet ovat olennainen osa 
varusmiesten vapaa-aikaa edelleenkin, 

mutta eivät samaan tapaan silloin, kun 
internet saapui sotilaskotiin. Enää va-
rusmiesten ei tarvitse juosta vapaa-ajal-
la sotilaskodin tietokoneelle etsimään 
tietoa tai pusupuhelimelle soittamaan 
läheisille. Sosiaalinen media ja verkko-
välitteinen vuorovaikutus mahdollista-
vat kuulumisten vaihdon ja ajan her-
molla pysymisen jopa omasta punkasta 
käsin. Varusmies pystyy olemaan yh-
teydessä läheisiinsä päivittäin, eikä pi-
demmätkään kiinniolot enää tunnu yh-
teydenpidon ansiosta niin ikäviltä. 
Loppuun todettakoon, että sotilasko-
din artikkelissaan esittämiin toiveisiin 
on vastattu. Moni varusmies on löytä-
nyt näissä 30 vuodessa tiensä internet-
tiin.

Teksti: Porin prikaatin viestinnän 
korkeakouluharjoittelija Viljami 
Honkiniemi

Tietokoneet ovat olennainen osa 
nykyaikaista varusmieskoulutus-
ta. Virtuaalinen koulutusympäristö 
mahdollistaa harjoittelun myös 
internetin välityksellä.
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Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä - www.kankaanpaa.fi

Kuva: Juha Levonen

Palveluita ja asumisen laatua

TEHDÄÄN YHDESSÄ PAREMPI 
PAIKKA ELÄÄ.

Turvaa kaluston 
koko elinjaksolle.

millog.fi

Millog ylläpitää maa- ja 
merivoimien kalustoja sekä 

ilmavoimien valvonta-
järjestelmiä niin normaali- 

kuin poikkeusoloissa. 

Porin prikaati oli mukana Säkylä-
Eura seudulla alkuvuonna toteu-
tetussa Liikennematto-tempauk-

sessa, jossa alueelliset toimijat tukivat 
liikennemattojen hankintaa Säkylän ja 
Euran kunnallisiin päiväkoteihin. 
Vastineeksi panoksestaan Säkylän ja 
Euran alueella vaikuttavat yritykset ja 
toimijat saivat ammattikuvittaja Mike 
Waven tekemän ja omaa toimintaan-
sa kuvaavan grafiikan sekä mattoon 
että itselleen. Wave teki ensimmäisen 
tempauksen omatoimisesti alkuvuonna 
2020 Poriin. Tällä kertaa koordinoin-
nista vastasi kuitenkin Divine Sales Oy, 
jonka edustaja Otto Harjula taustoitti 
yhteistyön syntyä:
- Tutustuttiin Miken kanssa vuonna
2020 ja juteltiin asiasta. Ajattelimme
laittaa meidän taitomme hyvään tem-
paukseen mukaan myynnin näkökul-
masta. Lopputulos oli mahtava tempa-
us, joka onnistui loistavasti.
Yhteistyötahojen hankinnan kannal-
ta vallitseva korona-aika ei ole se ihan-
teellisin, mutta tällä kertaa se ei estänyt

tempauksen onnistunutta toteutusta, 
vaan hommat liikahtivat heti, kun ta-
paamiset saatiin sovittua rajoitukset ja 
turvallisuustekijät huomioiden. 
- Säkylä-Eura alueella yritykset suhtau-
tuivat erittäin innolla tempaukseen ja
heistä huokui alueellisuus sekä se, että
lapsissa on tulevaisuus. Loppu viimeksi
tämän hetkinen tilanne ei vaikuttanut
tempauksen toteuttamiseen vaan näy-
timme yhdessä, että kaikki on edelleen-
kin mahdollista, Harjula toteaa.

Lasten ilo tärkeintä

Harjula kuvailee, että päiväkodit ovat 
lähinnä ihmeissään, kun tänä päivänä 
jotain saa lahjaksi yllättäen ja kiitolli-
suus ja iloisuus ovat läsnä mattoja luo-
vutettaessa.
- Paikalliset yritykset ja toimijat, ilman
heitä tempaus ei olisi ollut mahdol-
linen. Lapsien ilo on aivan käsin kos-
keteltavaa, kun he näkivät matot ja
pääsivät tutkimaan niitä. Niissä riittää
tutkimista moneksi päiväksi ja matot

tuovat päiväkodeissa iloa vuosien ajan. 
Lapsien ilo ja se, että olemme voineet 
laittaa meidän taidot myynnissä tällai-
seen tempaukseen, olivat Divine Sale-
sin pääsyyt lähteä koordinoimaan tem-
pausta. 
- Lopputulos on palkitsevaa, kun näkee
valmiin maton ja pääsee toimittamaan
ne oikeisiin kohteisiin, Harjula kiteyt-
tää.
Mattoja luovutettiin myös Porin pri-
kaatin apulaiskomentajalle eversti Riku
Suikkaselle Huovinrinteen Upseeriker-
holla 4. helmikuuta 2021 samaan ai-
kaan, kun niiden jako päiväkoteihin al-
koi.
- Mielestäni on hienoa, että prikaati voi
näkyä tätäkin kautta osana yhteiskun-
taa ja samalla voimme esitellä omia eri-
tyispiirteitämme, Suikkanen taustoitti
tempaukseen mukaan lähtemistä.
Prikaatin hankkimista matoista yksi
luovutettiin myös Säkylän sotilaskotiin
odottamaan niitä pienempiä vierailijoi-
ta, joita tulee taatusti taas käymään,
kunhan varuskunnan koronarajoituk-
sia puretaan. Porin prikaati osallis-
tuu myös Pohjois-Satakunnan alueella
maalis-huhtikuussa toteutettavaan Lii-
kennematto-hankkeeseen, jonka lop-
putuote tullaan jakamaan niin ikään
Niinisalon sotilaskotiin.

Yhdessä vastuullisemman 
tulevaisuuden puolella

Eversti Riku Suikkanen 
ja Otto Harjula esittelevät 
liikennemattoa koko 
komeudessaan.

Teksti: Sanna Närä  

Kuvat: Kaapo Valkamo
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Säkylän Huovinrinteelle päätettiin 
rakentaa uusia asuntoja, kun huo-
mattiin, etteivät 1960-luvulla ra-

kennetut vanhat rivitalot enää täysin 
vastaa Puolustusvoimien asuntotarpee-
seen. Kruunuasuntojen ajatuksena oli 
purkaa Huovintie 7:n ja 8:n huonokun-
toiset rivitalot, joissa oli isoja kaksioi-
ta, ja rakennuttaa niiden tilalle samaan 
osoitteeseen uudet rivitalot, joihin tuli-
si 28 yksiötä.
Kaavan mukaan alueen yleisilme tuli 
säilyttää samanlaisena. Kruunuasunnot 
neuvotteli asiasta maakuntamuseon ja 
rakennusvalvonnan kanssa, jotka pää-
tyivät lopulta sopimukseen työn aloit-
tamisesta. Lupa vanhojen rakennusten 
purkamiseen ja uusien rakentamiseen 
saatiin tietyillä ehdoilla, kertoo Kruu-
nuasuntojen palkkaama projektin joh-
taja Juhani Solkinen.
Meidän tuli sitoutua ylläpitämään Huo-
vinrinteen muita rivitaloja ja sisällyt-
tää uusiin taloihin vanhojen talojen 
elementtejä. Rakensimme esimerkiksi 
valepalkkeja, jotta uusien talojen räys-
täänalusrakenteet näyttäisivät saman-

Uusia koteja perinteitä 
kunnioittaen
Teksti: Marianne Minkkinen ja Markku Heinonen
Kuvat: korpraali Kaapo Valkamo

laisilta kuin muissa taloissa, Solkinen 
kertoo.
Solkinen kiittelee erittäin hyviä ura-
koitsijoita, joiden ansiosta työt eteni-
vät mallikkaasti. Vanhojen talojen pur-
kutyöt hoiti Rakennepurku M&K, kun 
taas uusien talojen pääurakoitsijana oli 
Rakennustyöt Ville Kauppi, LVI-työt 
teki JS LVI-Urakointi ja sähkötyöt Säh-
köasennus Peltola. 
Ekologisiin paikalla rakennettuihin 
puutaloihin tuli huoneistokohtainen 
ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Ta-
lot saivat energialuokakseen B:n, mikä 
on parempi tulos kuin uudiskohteilta 
vaaditaan. Projektin loppupuolella ko-
ronavirus puuttui peliin, kun asunto-

jen kodinkoneita ei saatukaan tilattua 
sieltä, mistä oli suunniteltu. Kodinko-
neet vaihdettiin lennosta parempiin 
malleihin ja jouduttiin tilaamaan osis-
sa useammalta eri yritykseltä, jotta ne 
ehdittiin saada ajoissa perille. Muutoin 
korona ei onneksi näkynyt työmaalla.
Vanhojen talojen purkaminen ja uusien 
talojen rakentaminen vei kokonaisuu-
dessaan reilut 2 vuotta. Uudet asunnot 
valmistuivat joulukuun 2020 loppuun 
mennessä juuri parhaiksi vuodenvaih-
teen jälkeen Huovinrinteelle muutta-
neille Puolustusvoimien uusille työnte-
kijöille. 
Asukkailta saadun palautteen mu-
kaan Kruunuasuntojen hanke onnistui 
hyvin. Uuteen huoneistoon muutta-
neen Porin prikaatin esikuntapäällikön 
everstiluutnantti Ari-Pekka Väänäsen 
mukaan vuoden 2020 lopussa asukkail-
le luovutetut uudet yksiöt ovat nyky-
aikaisia ja hyvin suunniteltuja. Värisä-
vyt ovat hillittyjä, käytetyt materiaalit 
ovat laadukkaita ja rakennustyön jälki 
on hyvää. 
– Asunto on valoisa ja tuntuu 25 ne-
liötään suuremmalta. Säilytystilaa on
eteisessä ja makuualkovissa asunnon
kokoon nähden riittävästi. Keittiö on
moderni ja kompakti sekä myös hy-
vin varusteltu: jääkaappipakastimen,
lieden, uunin ja liesituulettimen lisäk-
si erityisesti astianpesukone ilahduttaa
”reppuria”, everstiluutnantti Väänänen
summaa.

Säkylän Huovinrinteelle 
vuodenvaihteessa
valmistuneet talot 
toistavat alueen 
omaleimaista ilmettä

Koti sinua varten

OLETKO ETSIMÄSSÄ
 UUTTA KOTIA?

OTA YHTEYTTÄ!
www.kruunuasunnot.fi

Kruunuasunnot tarjoaa 
monipuolisia asumisratkaisuja 

Dragsvikista Sodankylään.

Hae Puolustusvoimien palvelukeskuksesta 
työsuhdeasuntoa.

Löydä kotiisi sopiva keittiö ja 
varaa maksuton suunnittelu: 

www.kalustetukku.fi

Kotimainen keittiö 
vaativaan makuun.

Loimaa Lamminkatu 31 
(02) 763 2277 
Ma-pe 9-17, la 10-13

RASKAAN KALUSTON
VARAOSAT

www.loimaankonepiste.fi
HUOLTO- JA

VARAOSAPALVELU
VERKKOKAUPPA 

AVOINNA 24/7

LAATUMERKIT
AMMATTITAIDOLLA

LAATUMERKIT
AMMATTITAIDOLLA

· 2+2 vuoden takuu ·
· Huolto · Varaosat ·

· Laitteet myymälästä
kasattuna ja koekäytettynä ·

• TRAKTORIT
• PUIMURIT
• TYÖKONEET

Pehtoorinkuja 1, LOIMAA
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WC-suihkutilassa on pesukoneliitäntä, 
vaikka sille ei välttämättä ole tarvetta, 
koska taloyhtiön yhteisissä tiloissa on 
asukkaiden käyttöön tarkoitetut pesu-
koneet ja kuivausrummut. Lisäksi jo-
kaiselle asunnolle on varattu autopaik-
ka lämmityspistorasialla sekä lämmin 
varastotila. Asukkaiden käytössä on 
myös saunatilat, joiden vuoroja ryhdy-
tään jakamaan koronatilanteen niin sal-
liessa. 
Asunnoissa on maksuton nettiyhteys, 
riittävästi pistorasioita ja valaisinpisto-
rasioita. Tuuletusikkunoissa on hyttys-
verkot ja kaikissa ikkunoissa sälekaih-
timet. Koneellinen ja automatisoitu 
ilmanvaihto pitävät asunnon huoneil-
man raikkaana ja sisälämpötilan sopi-
vana ainakin näin talvisaikaan, toteaa 
Väänänen. 
Takaoven kautta pääsee terassille, jol-
le paistaa iltapäivä- ja ilta-aurinko. Puo-
lustusvoimien subventoiman vuokran 
Väänänen maksaa kuukausittain mie-
lellään ja hymyssä suin, sillä puutteita 
ei ole havaittu.

Yli 170
koulutusvaihtoehtoa, 
syksyllä tarjolla jopa

1500
aloituspaikkaa tekniikan 
alan koulutuksiin!

www.turku.�/
opiskelijakaupunki 

www.loimitili.fi
Hirvikoskentie 219, 32210 Loimaa
Heli Kauti, 040 514 1637, heli@loimitili.fi

TALOUSHALLINNON PALVELUJA TARJOAA

PROPAX AGROOY
www.suorakylvo.net

Timo Rouhiainen 041 438 2989

Great Plains Mfg on maailman suurin 
suorakylvökonevalmistaja. VerticalTill 
muokkauskalusto, kesantomurskaimet.

Özdöken kylvökoneet ja harat 
erikoisviljelyyn. Johtava merkki nyt 
myös Suomessa.

British Formula nestemäiset hiven-
aineet ja lannoitteet sekä rakeiset 
NPK-lannoitteet suoraan tehtaalta.

BONUS ON
PUHELIMESSA

S-mobiiilista näet 
bonustilanteesi, lähim- 

mät bonustoimipaikat, 
sähköiset kassa- ja 

takuukuitit sekä  ajan-
kohtaiset Edut ja vinkit.

Asunnot ovat yleisilmeiltään moderneja 
ja pintamateriaaleissa käytetyt värisävyt 
ovat hillittyjä. Kokkaus sujuu ajanmukai-
sin laittein.

Yleisten saunati-
lojen saunavuorot 
kutsuvat asukkai-
ta heti koronati-
lanteen salliessa.

Huoneistossa 
on omat pesu-
koneliitännät, 
mutta asukkai-
den käytössä on 
myös yhteinen 
pesutupa.
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Sotilaslääketieteen keskus on osa 
Puolustusvoimien logistiikka-
laitosta. Keskuksen ja sen yksi-

köiden johto sekä esikunta sijaitsevat 
Riihimäellä, mutta toimintaa on eri 
puolilla Suomea jopa 20 paikkakun-
nalla. Henkilöstöä Sotilaslääketieteen 
keskuksessa on noin 380. Sotilaslääke-
tieteen keskuksen tärkeimpiä tehtäviä 
ovat palveluksessa olevien asevelvol-
listen terveydenhuolto, sotilaslääketie-
teellinen tutkimus, lääkelogistiikka ja 
kenttälääkinnän koulutus. 
Sotilaslääketieteen keskukseen kuu-
luu kaksi yksikköä, Kenttälääkinnän 
palveluyksikkö ja Erityisasiantunti-
jayksikkö. Kenttälääkinnän palvelu-
yksikköön kuuluu 18 varuskunnallista 
terveysasemaa eri puolilla Suomea sekä 
Ilmailulääketieteen keskus Helsingissä 
ja Sukelluslääketieteen keskus Upin-
niemessä. Kenttälääkinnän palveluyk-
sikön terveysasemat järjestävät muun 
muassa varusmiesten terveydenhuol-
lon ja muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta henkilökunnan työterveys-
huollon. Ne toteuttavat lääkintäkou-
lutusta ja vastaavat lääkinnällisestä 
pelastustoiminnasta sotilaallisissa har-
joituksissa.

Säkylän terveysaseman toiminta 
yleisesti ja koronapandemian 
vaikuttaessa toimintaan
Kenttälääkinnän palveluyksikön alai-
sella Säkylän terveysasemalla työs-
kentelee 31 henkilöä. Terveysaseman 
toiminnot nivoutuvat yhteen hoito- ja 
tukialan sekä kenttälääkinnän yhteis-
työnä. Moniammatillisessa työyhtei-
sössä työskentelee eri tehtävänimik-
keillä sairaan- ja terveydenhoitajia, 

lääkäreitä, hammaslääkäri, hammas-
hoitaja, opistoupseereita, sairaala-apu-
laisia sekä toimistosihteereitä. Lisäk-
si yhteistyötä kokonaisuuden hyväksi 
tekevät lääkintäalan varusmiehet ter-
veysasemalla ja perusyksiköissä.  Hoi-
to- ja tukialalla pääasiassa työskentele-
vät suorittavat työtehtävänsä valtaosin 
terveysaseman päivittäisissä hoito- ja 
suunnittelutehtävissä. Kenttälääkin-
nässä pääasiassa työskentelevät ovat 
pääosin vastuussa lääkinnän koulu-
tuksista sekä lääkinnällisestä VARO-
toiminnasta. Terveysasema tuottaa 
työterveyshuollon palveluita Porin pri-
kaatin ja vaatetuskorjaamon henkilös-
tölle sekä vastaa kriisinhallintatehtäviin 
osallistuvien henkilöiden tarkastuksis-
ta ja terveydenhuollosta. Muun muas-
sa kriisinhallinnan terveystarkastuksia 
tehdään vuosittain yli tuhat.
Vuodesta 2016 käytössä olleella ter-
veysasemalla on toimivat tilat päi-
vittäiseen toimintaan mahdollistaen 
perusterveydenhuoltotasoisen terve-
ydenhuollon. Monien muistamat isot 
varusmiesten lepo-osastot ovat uuden 
rakennuksen myötä taakse jääneitä. 
Nykyään lepopaikkoja varusmiehille 
löytyy muusta tarpeesta riippuen vain 
14 kolmessa erillisessä huoneessa. Tä-
mänhetkistä koronapandemiatyyppis-
tä tilannetta terveysaseman tiloja ei ole 
suunniteltu tukemaan.
Ajankohtaisesti toiminnoissa näky-
vät vahvasti koronapandemian aiheut-
tamat varotoimet ja infektio-oireisten 
ohjaustoimet sekä näytteidenotto toi-
minnat. Kaikessa terveysaseman toi-
minnassa tällä hetkellä korostuvat 
koronapandemian vaikutukset. Lääkin-
nän koulutukset pyritään järjestämään 
huomioiden yhteiskunnalliset sekä 

puolustusvoimalliset ohjeet ja paras 
mahdollinen koulutuksen taso suhtees-
sa infektioriskeihin. 
Suuurimpana asiakasryhmänä on luon-
nollisesti varusmiesten terveyden-
huolto. Varusmiesten kontaktit ter-
veydenhuoltoon alkavat päivittäin 
sairaanhoitajan kanssa puhelimitse 
tehtävänä hoidon tarpeen arviointina. 
Puhelimessa tehdyn arvion perusteel-
la infektio-oireiset ohjataan erilleen 
muusta joukosta omiin tiloihinsa Camp 
Maurin alueelle. Infektio-oireisista ote-
taan Covid-19 näyte terveysaseman ylä-
pihalla olevassa näytteenottokontissa. 
Näytteet analysoidaan THL:n labora-
toriossa. Vastausten tultua arvioidaan 
infektio-oireiden perusteella varusmie-
hen mahdollisuus palata takaisin jou-
kon mukaan tai jatkaa terveydentilan 
selvittelyä.

Niinisalon terveysaseman 
toiminta ja koronaepidemian 
vaikutukset
Niinisalon terveysasema toimii histo-
riallisessa rakennuksessaan, 5.7.1937 
varuskuntasairaalaksi valmistuneessa 
rakennuksessa. Suuremmat peruskor-
jaukset on toteutettu v. 1965-66 ja vii-
meksi v. 2008, nyt jo varuskunnan ter-
veysaseman nimellä. Terveysaseman 
lepohuoneosastolla on näiden muutos-
ten jälkeen jäljellä 16 potilaspaikkaa 
alkuperäisistä 55 paikasta. Tiloja on 
muutettu polikliinistä- ja akuuttivas-
taanottotyötä vastaaviksi. Viimeisim-
pänä toiminnallisena uudistuksena on 
siirtyminen potilaiden puhelimessa ta-
pahtuvaan esiarviointiin. Koronaepide-
mia joudutti tätä muutosta rauhoittaen 
aiemmin raskaasti kuormitettuja terve-

ysaseman odotustiloja. Epidemian vaa-
timat toimet kuten varusmiesjoukon 
osastointi ja potilaiden sekä altistu-
neiden erilläänpito ja kohortointi ovat 
haastavia toteuttaa nykyisissä tiloissa.
Hammashuolto toteutetaan tällä het-
kellä kokonaan ostopalveluna, mutta 
lähes yksinomaan terveysaseman ti-
loissa sijaitsevassa hammashoitolassa. 

Sotilaslääketieteen keskuksen 
terveysasemat Niinisalossa ja 
Säkylässä

Radiologisissa tutkimuksissa ja labora-
torionäytteiden analysoinnissa toimii 
hyvä yhteistyö Satadiagin toimipistei-
den kautta. Laboratorionäytteet ote-
taan Niinisalossa oman koulutuksen 
saaneen henkilökuntamme toimesta. 
Lääketäydennykset saamme Satakun-
nan sairaanhoitopiirin sairaala-aptee-
kin kautta.
Covid-19 -epidemian aikana olemme 
Niinisalossa saaneet Prikaatin ystä-
vällisellä tuella käyttöömme erilaisia 
terveysaseman ulkopuolisia varasai-
raalakäyttöön soveltuvia tiloja. Varus-
miesten osastoinnin myötä myös ter-
veysasemamme jakautui v. 2020 aikana 
osastoiksi joista toinen toimi aluksi OP-
92 tiloissa ja sittemmin avaajansa, pre-
sidentti Ahtisaaren mukaan nimetys-
sä Camp Presidentissä. Viimeisimpänä 
olemme voineet käyttää terveysaseman 
läheisyydessä sijaitsevan parakki 99:n 
tiloja. Tämä on ollut henkilökunnan 
kuormituksen kannalta hyvä ja kom-
pakti ratkaisu jolloin henkilöstömme 
on voinut toimia jälleen yhtenä tiiminä.
Niinisalon terveysasemalla työsken-
telee keskimäärin 20 henkilöä, jois-
ta vain toimistosihteerin virka ei ole 
terveydenhuollon tehtävä. Hammas-
huollon lisäksi myös toinen lääkärin 
tehtävistä on ollut pitkään hoidettuna 
ostopalvelun toimin. Koronaepidemian 
alkuvaiheessa saimme Logistiikkakou-
lulta käyttöömme kaksi kokelaslääkä-
riä, jotka vuorottelivat tuolloin jaetul-
la terveysasemalla, sen maasto-osassa. 
Myöhemmin vastaavaa jakoa tuettiin 
siirtämällä ostopalvelulääkärin työpiste 
maasto-osaan. 
Myös kuluvan vuoden alussa käytettä-
vissämme oli kahden kuukauden ajan 
kokelaslääkäri ja mahdollisesti myö-
hemmin keväällä kokelaslääkärit ko-
mennetaan joukko-osastoihin sijoitet-
taviksi.
Osastoinnin, nopean alkureagoinnin, 
huolellisen valmistautumisen sekä 
joustavasti muunneltavien toimintata-
pojen vuoksi Porin Prikaati ei ole joutu-
nut vakavan koronaepidemian kynsiin, 
vaan toimintaa, varusmieskoulutusta 
ja valmiuden ylläpitoa on voitu jatkaa 
aiemmalla korkeiden kriteerien mukai-
sella tasolla. 

Hoitoonohjaus
puhelinarvion
perusteella

Teksti: Niinisalon terveysaseman päällikkölääkäri Tuomo Myllymäki ja Säkylän terveysaseman päällikkölääkäri Marko Alin
Kuva: Puolustusvoimat
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Kerran Porin prikaatin mies – aina 
Porin prikaatiin mies. Nämä sanat 
istuvat prikaatin killan nykyiseen 
puheenjohtajaan Markku Heinoseen 
kuin sisu suomalaisen sotilaan veren-
perimään.

Kun humppilalaislähtöinen Mark-
ku Heinonen astui huhtikuussa 
1978 reilu parikymppisenä, juuri 

Kadettikoulun 62 kurssin selättäneenä 
luutnanttina ensimmäiseen työpaik-
kaansa Porin prikaatiin, hän tiesi pääs-
seensä mieluisaan paikkaan. Mutta sitä 
Heinonen ei vielä siinä vaiheessa tien-
nyt, että menettäisi samalle joukko-
osastolle myös sydämensä. Markku 
Heinonen sanoo tänään, 67-vuotiaana 
Porin prikaatin killan puheenjohtajana 

ylpeyttä äänessään, että on henkeen ja 
vereen prikaatin mies.
- Tulin Porin prikaatiin nuorena luut-
nanttina samaan aikaan Lehmuksen
Erkin ja Sahlsteinin Harrin kanssa.
Ennakkoon tuttu taisi olla ainoastaan
Levanderin Veikko. jota olin nuorem-
pana kuskannut taksilla painonnosto-
kisoihin, Heinonen muistelee.
- Huovinrinteellä palvelin vuodesta
1978 aina vuoteen 1989 saakka, väliin
toki mahtui reilu vuosi Golanilla UN-
DOF-operaatiossa, hän tarkentaa.
Prikaatin ensimmäisestä jääkärikomp-
paniasta aloittanut Heinonen oli prikaa-
tin huoltoupseeri, kun uudet haasteet
eli huollon esiupseerikurssi kutsuivat.
Puolitoista vuotta meni Turussa sotilas-
läänin esikunnassa, seitsemän vuotta
Varsinais-Suomen It-rykmentin huolto-
päällikkönä ja kaksi sotilasläänin huol-
topäällikkönä.

- Kun sitten palasin 2000 takaisin Po-
rin prikaatiin, nyt huoltopäälliköksi, oli
se kuin olisi kotiin palannut, tunnustaa
Heinonen.

Räty ja 17 000 euroa
Toisen – tai oikeastaan siis jo kolman-
nen – kerran Markku Heinonen lähti 
Porin prikaatista 2003. Siihen mennes-
sä hän oli saanut olla mukana kahdessa 
Nordic Peace-harjoituksessa ja kirsik-
kana kakun päällä vielä Puolassa 2002 
järjestetyssä Strong Resolve-harjoituk-
sessa.
- Pyysin prikaatinkomentaja Arto
Rätyä tuomaan Puolaan mukanaan
17 000 euroa käteistä rahaa, jotta noin
kymmenen puolalaista yritystä ei oli-
si lähettänyt Säkylään puolankielisiä
laskuja harjoituksen jälkeen. Räty teki

työtä käskettyä ja 
kotimatkalle läh-
dettiin velattomi-
na miehinä, pal-
jastaa Heinonen.
- Harjoituksen jäl-
keen sain mah-
dollisuuden käy-
dä Brysselissä 

Naton esikunnassa antamassa puolalai-
sille isännille palautetta heidän onnis-
tumisestaan. Arto Räty tarkasti ennak-
koon esitykseni diplomaattisuuden, 
mutta Puolan edustaja ei jostain syystä 
näyttänyt ollenkaan tyytyväiseltä esit-
tämääni suoraan, asiaan menevään pa-
lautteeseen, hän naurahtaa.
- Jos minä jotain erityisesti Porin pri-
kaatista kaipaan, niin työyhteisön sau-
matonta yhteishenkeä. Huovinrinteel-
lä oltiin yhtä suurta perhettä ja Nordic
Peace -harjoitukset osoittivat, että kaik-
ki on mahdollista, venyy, venyy, mutta
ei katkea, Heinonen tiivistää.

Arvostusta kaikille
Kun Heinoselta utelee läheisimpien 
kollegoiden nimiä Huovinrinteen ajoil-
ta, on vastaus tasan yhtä diplomaatti-
nen kuin kysymykseen parhaista esi-
miehistä: ”Arvostin kaikkia kollegoita 
ja esimiehiä suuresti. Sotilas pärjää sitä 
paremmin, mitä paremmin hän tulee 
esimiestensä, kollegoidensa ja myös 
alaistensa kanssa toimeen.”
Puolustusvoimista Markku Heinonen 
siirtyi töihin Senaatti-kiinteistöihin. 
Hyvänä puhujana tunnettu Heinonen 
myi itseään isännöidessään yhtiön hal-
litusta Säkylässä. Heinonen paljastaa 

sanoneensa toimitusjohtajalle saunan 
lauteilla, että hän voisi tulla reserviin 
siirryttyään Senaatin palkkalistoille.
- Minut valittiin valmiuspäällikön ja
puolustusvoimien asiakaspäällikön teh-
tävään 149 hakijan joukosta. Vastuul-
lani oli niin Merivoimien, Ilmavoimien
kuin Maavoimienkin joukko-osastoja.
Yritin tietysti olla mahdollisimman ta-
sapuolinen, mutta nyt voin tunnustaa,
että lukkarinrakkaus Porin prikaatia
kohtaan ei ollut kaikonnut mihinkään.

Ei virheinvestointia
Uudessa työpaikassaan Senaatissa Hei-
nonen painotti esimiehille omistajan 
vastuuta erityisesti sosiaalisten kiin-
teistöjen, kuten sotilaskotien, varus-
kuntaravintoloiden ja kuntotalojen pe-
ruskorjauksissa. Yksikään komentaja 
ei saa sulkaa hattuunsa ajamalla eteen-
päin kyseisen kaltaisia hankkeita. 
- Onnistuin onneksi saamaan Huovin-
rinteen sotilaskodin ja ravintolan pe-
ruskorjauksen toteutukseen valmius-
yhtymistä ensimmäisenä.
- Vuoden 2015 puolustusvoimauudis-
tukseen liittyen pidettiin Tampereel-
la yhteistoimintakokous uudistuksen
edellyttämistä rakennusinvestoinneis-
ta. Huovinrinteelle oli tulossa vain pio-
neerikoulutushalli ja koulutuskenttä.
Kokouksessa esitin 50 vuotta vanhojen
Säkylän kasarmien peruskorjausta kii-
reellisenä uudistukseen liittyen. Koska
Senaatin edustajana asiaa esitin, niin en
saanut siihen kannatusta, kunnes Maa-
voimien esikunnan kiinteistöpäällikkö
Eero Laitinen ilmoitti MAAVE:n puol-
tavan esitystä, Heinonen kertaa.

Näin lähti toteutukseen kuuden vuo-
den projekti ja kaikki kasarmit saadaan 
peruskorjatuksi ensi juhannukseen 
mennessä. Kasarmien saattaminen ny-
kyvaatimusten mukaisiksi, kasarmien 
taakse rakennettujen pihojen ja teiden 
turvallisuus ja terveysaseman uudis-
rakennus toivat Säkylään noin 50 mil-
joonan euron Senaatin investoinnin. 
Tärkeintä oli varusmiesten ja henki-
lökunnan palvelusturvallisuuden huo-
mattava paraneminen. Tärkeimmät 
korjaukset toteutuivat ja nyt raken-
nuskanta kestää kovaa käyttöä taas 
kymmeniä vuosia eteenpäin, kunhan 
esikunnankin peruskorjaus saadaan to-
teutukseen mahdollisimman pian.
- Sanoin ääneen, että jos investoi Säky-
lään, ei tule tehtyä ainakaan virhein-
vestointia. Nyt voin tunnustaa, että oli
siinä mukana ihan aitoa lukkarinrak-
kauttakin.

Kunniavelan maksua
Eläkkeelle Markku Heinonen jäi vuon-
na 2016. Kuten tiedetään, ei vierivä 
kivi suostu sammaloitumaan ja niin 
kävi myös Heino-
selle. Hän on toi-
minut jo 17 vuotta 
Liedon sotaveteraa-
nien puheenjohtaja-
na ja vuodesta 2017 
myös Porin prikaa-
tin killan johdossa. 
Heinonen sai juu-
ri vastaanottaa an-
sioistaan Sotavete-
raaniliiton kultaisen 
ansioristin.

Porin prikaatin mies
Teksti: Asko Tanhuanpää  

Kuvat: Asko Tanhuanpää ja Markku Heinosen arkistot.

Markku Heinonen osallistui vuosia Porin prikaa-
tin pukukavalkadiin. Porilaiset esiintyivät muun 
muassa presidentti Mauno Koivistolle Turun val-
takunnallisessa Veteraanijuhlassa. 

Esimiehen on oltava valmis näyttämään myös 
esimerkkiä – taistelulähetti Heinonen ylittää 
ojaa varusteineen 1980-luvun alussa. 

Porin prikaa-
ti näkyy monella 
tavalla Markku 
Heinosen sotilaalle 
tyypillisessä 
”I Love Me 
-cornerissa”. 

- Maksan omaa kunniavelkaani paikal-
lisen sotaveteraaniyhdistyksen kautta.
Olen päättänyt olla roolissa tai toises-
sa mukana, kunnes viimeinenkin lieto-
lainen sotaveteraani kuulee viimeisen
iltahuutonsa. Joka suunnittelee tule-
vaisuutta, sen täytyy ymmärtää ny-
kyisyys. Nykyisyyttä ei voi ymmärtää,
ellei tunne myös historiaa. Yhtenäis-
tä kansaa on vaikeampi ulkopuolisten
johdatella, Markku Heinonen tietää.
Porin prikaatin killan puheenjohtaja
Heinosesta tuli vuonna 2017, kun teh-
tävää aiemmin hoitanut Timo Mäki oli
valmis siirtymään taustalle.
- Luottamustehtävä oli sikäli helppo ot-
taa vastaan, että tiesin suhteet prikaa-
tiin hyviksi kaikilla tasoilla, hän kuit-
taa.
Killassa on tällä hetkellä noin 1 400 jä-
sentä. Markku Heinonen sanoo kierte-
lemättä, että uusien nuorten aktiivien
saaminen mukaan on haasteista suurin.
Hänen mukaansa varsinkin alueosastot
pitäisi pystyä pitämään virkeinä, sil-
lä niissä tapahtuu kaikki operatiivinen
toiminta.
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K
uluneen vuoden aikana koro-
nalla on ollut erittäin suuri vai-
kutus Säkylän sotilaskodin toi-
mintaan. Läheisillä ei ole ollut 
mahdollisuutta vierailla meillä 

viime kevään jälkeen ja sotilaskoti pal-
velee koronarajoitusten takia varusmie-
hiäkin vain osastoittain. Varusmiehille, 
jotka eivät pääse käymään sotilasko-
dissa, viedään palveluja sotkuautoilla 
varuskunta-alueelle. Nyt korona-aikaan 
metsämajoituksessa olevat varusmie-
het ovat sotilaskodin suurin asiakas-
kunta. 
Sotilaskotiauto tulee paikalle, kun 
esim. harjoituksen johtaja sen tilaa. Yh-
distyksellä on kaksi autoa, ja myynti-
työ tehdään pääasiassa vapaaehtoisten 
sisarten voimin. Säkylän Sotilaskotiyh-
distys ry:n johtokunnan jäsen Katrii-

venymistä ja todellista sitoutumista. 
Puhelimessa Katriina kertoo: ”LSK-toi-
minnan suurin muutos on tapahtunut 
keikkojen luonteessa. Ennen koronaa 
LSK vei pääasiassa sotilaskotipalvelut 
maastoon esim. sotaharjoitusten yhte-
ydessä, pitkillä marsseilla ja ampuma-
leireillä. Keikat olivat pitkäkestoisia ja 
monipuolisia. Viime vuosina keikkojen 
määrä on ollut vähenemään päin.” 
Muistelimme hetken yhdessä mennei-
den vuosien mielenpainuvimpia maas-
tokeikkoja. Helteistä heinäkuun lau-
antaita Yläneen Valasrannalla… Eero, 
Jussi and the Boys tekemässä sound 
checkia tanssilavalla… Lomalaisten 
munkinhimoinen ryntäys leirintäalu-
eelta myyntiautomme luo… Hikiset 
varusmiehet ja -tytöt saapumassa pit-
kältä polkupyörämarssilta lepotauolle. 

”Metsävuorossa kasarmilla - 
Vihreät sisaret liikekannalla” 
Teksti ja kuva: Jenni Tanski

Mikä on vihreä ja kulkee 
maskeissa kahdeksalla pyörällä?  

- Kaksi korona-ajan
sotilaskotiautoa
kasarmikeikalla

na Salmi vastaa liikkuvan sotilaskodin 
eli LSK-jaoston toiminnan koordinoin-
nista tiiviissä yhteistyössä sotilasko-
din johtajan kanssa. Tilauksen tultua 
hän kartoittaa puhelimitse keikoille 
vapaaehtoiset sisaret. Korona-aikana 
LSK-jaoston sisarten määrä on vähen-
tynyt samoista syistä kuin muissakin 
harrastuksissa. Ajoittain on ollut haas-
tavaa löytää tarpeeksi sisaria keikoille, 
mutta ydinjoukko on osoittanut hienoa 

Katriina jatkaa: ”Koronan myötä keikat 
ovat lisääntyneet moninkertaisesti, ne 
suuntautuvat pääosin kasarmialueelle 
ja ovat lyhyempiä, n. 1-2 tunnin mittai-
sia. Viime vuoden maaliskuun jälkeen 
keikkoja oli n. 170 kpl eli useammin 
kuin joka toinen päivä. Nyt alkuvuoden 
aikana tahti on kiihtynyt entisestään, 
ja useana iltana viikossa liikkeelle läh-
tevät molemmat autot.” 
”Myös varusmiesten kulutus- ja maku-
tottumukset ovat muuttuneet. Ennen 
ostettiin paljon kahvia ja munkkeja. 
Nykyisin ostoslistalla on karkkeja, sip-
sejä, limuja ja energiajuomia. Kortti- ja 
mobiilimaksaminen toimivat kasarmi-
alueella varmemmin kuin maastossa.” 
Sotkussa ollaan tyytyväisiä, kun poik-
keusaikanakin pystytään palvelemaan 
varusmiehiä ja –naisia hyvin. Toki au-
tojen valikoima vaihtelee ja on suppe-
ampi kuin sotkussa, mutta toiveita ja 
tarpeita kuunnellaan ja toteutetaan. 
Keskustelumme lopulla Katriina kertoo 
huolestaan: ”Sotilaskodin ajoneuvot ei-
vät enää vastaa muuttuviin tarpeisiin, 
ja lähitulevaisuudessa tarvitaan inves-
tointeja.”
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Tervetuloa Porin prikaatin killan 
vuosikokoukseen Huovinrinteen 
upseerikerholle 22.5.2021

12.00  Kahvitus ja museoon tutustuminen pienryhmissä 
13.00 Vuosikokous kerhotalolla

- vuosikokouksessa käsitellään killan sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat
- päätetään killan uuden kunniapuheenjohtajan kutsumisesta
- palkitsemiset

15.00 Ruokailu 

15.30 Mahdollisuus museoon tutustumiseen pienryhmissä. 

Seppele lasketaan Porilaispatsaalle etukäteen kokouspäivänä.
Kokous pidetään yhteiskunnan rajoitusten sallimissa puitteissa ja pyydetään fyysi-
sesti kokoukseen saapuvia ilmoittautumaan etukäteen sihteerille 16.5. mennessä,
auli.pakula@mil.fi tai 0299441319.

Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä, Microsoft Teamsin 
kautta. 
Teams-kokoukseen halukkaita henkilöitä pyydän lähettämään sähköpostiosoit-
teensa 18.5. klo 12 mennessä sihteerille, auli.pakula@mil.fi ja teille lähetetään 
Teams-kokouslinkki 21.5. kuluessa.  

Pyydän teitä ennen kokousta tarkistamaan www.porinprikaatinkilta.fi -sivulta 

mahdolliset ohjelman muutokset sekä kokouksen käytännön järjestelyt.

Tervetuloa Hallitus

Killan vuosikokous on jo jouduttu siir-
tämään kahteen kertaan vallitsevan 
koronapandemian vuoksi. Rokotusten 
myötä on kuitenkin valoa jo näkyvissä, 
mutta varmaa se ei vielä ole, että tou-
kokuun lopulla rajoitukset olisi jo pois-
tettu.
Nyt kutsun Teidät vuosikokoukseen 
22.5. Huovinrinteen Upseerikerholle. 
Kuitenkin pyydän fyysisesti kokouk-
seen saapuvia ilmoittautumaan etu-
käteen, jotta voimme suunnitella tur-
valliset kokousjärjestelyt. Perinteistä 
valtuuskunnan fyysistä kokousta ker-
holla ei pidetä. Myös vuosijuhla peruu-
tetaan, mutta muutamat huomioinnit 
ja palkitsemiset liitetään vuosikokouk-
sen loppuun, jos terveystilanne huomi-
oon ottaen se on mahdollista. 
Vuosikokousasioiden lisäksi päätetään 
uuden kunniapuheenjohtajan kutsumi-
sesta killalle.Porin prikaatin Killan puheenjoh-

tajana vuosina 1986-2000 toi-
minut ja vuodesta 2002 alkaen 

Kunniapuheenjohtajana ollut kiltaveli, 
Mauno Harju on poissa. Hän kuoli sai-
rauskohtauksen murtamana 8.1.2021. 
Harju oli syntynyt 30.4.1938 Alajär-
vellä. Koulutukseltaan hän oli valtio-
tieteen maisteri ja teki työuransa pää-
osan Turun Suomalaisen Säästöpankin 
markkinointipäällikkönä.

Mauno Harjua jos ketä voisi kutsua 
”perusporilaiseksi”. Ensimmäiset kos-
ketukset ”porilaisuuteen” tulivat tie-
tysti varusmiespalveluksen yhteydessä 
vuosina 1961-62. Enteilikö suoritettu 
palvelus Porilainen-lehden varusmies-
toimittajana jotakin – sitä me emme 
tiedä, mutta sen me tiedämme, että pa-
nos, jonka Harju killallemme antoi, on 
mittava, lasketaan sitä sitten vuosissa 
tai toiminnan sisällössä.

Mauno Harju tuli valituksi – pitkälti 
Killan silloisen puheenjohtajan, Man-
nerheim-ristin ritari Ilmari Honkasen 
myötävaikutuksella – Killan hallituk-
seen vuonna 1966. Harju toimi tuolloin 
nk. ”Killan nuorten” puheenjohtajana. 
Honkanen oli ollut sitä mieltä, että il-
man nuorten valintaa johtotehtäviin, 
Killalla ei ole tulevaisuutta. Ikään kuin 
korostaakseen sanomaansa, Mauno 
Harju oli samana vuonna mukana de-
legaatiossa, joka Porilaispäivien yhte-
ydessä laski yhdessä Honkasen ja toi-
sen Mannerheim-ristin ritarin, Auno 

Kuirin, kanssa Killan seppeleen Turun 
Sankariristille. Ja toinen kunniatehtä-
vä seurasi vielä samana päivänä, kun 
Turun vanhalla kasarmialueella Tuo-
maanpuistossa paljastettiin Porilaispat-
sas. Harju oli toinen, joka poisti verhon 
patsaan ympäriltä. Päivä oli 7.8.1966. 
Mieliin se päivä jäi nuorelle kiltalaisel-
le, on Harju myöhemmin muistellut.

Mauno Harjun ”visiitti” Killan hallituk-
sessa jäi tällä kertaa kahteen vuoteen, 
eroa jäsenyydestä hän pyysi itse. Sa-
massa yhteydessä Harju myös luopui 
Killan nuorten puheenjohtajuudesta. 
Oliko lyhyeksi jääneen hallituskauden 
syy Killan johdossa tapahtuneet muu-
tokset – emme sitä tiedä – mutta asi-
aa voitaneen tähän suuntaan arvailla. 
Niin tai näin, kovimmat paukut Harjul-
ta joka tapauksessa kuluivat projektis-
sa, jonka tarkoituksena olivat juuri ase-
velvollisuutensa päättäneiden nuorten 
sijasta rekrytoida kiltaan niitä nuoria, 
joille oppi- ja asevelvollisuuden väliin 
oli jäämässä tyhjiö. Toisena kohteena 
olivat nuoret kertausharjoituksiin tu-
levat reserviläiset. Projektin ei odotet-
tukaan nopeasti tuottavan tuloksia, ja 
tänään voinemme todeta, että taistelu 
jatkuu edelleen.

Mauno Harjun seuraava ”esiintymi-
nen” Kiltaestradilla oli vuoden 1983 
Porilaispäivien aikana, jolloin hän piti 
tapahtuman juhlaesitelmän. Tehtävä 
ei ollut helppo, Harju kuului nuoriin 
porilaisiin, joiden ajatuksia vastaan 

osittain laineet löivät vanhojen Porin 
Rykmentin Upseerien taholta paikoin 
korkeinakin. Joka tapauksessa Harju 
valittiin Killan hallitukseen (silloiseen 
johtokuntaan) paria vuotta myöhem-
min eli vuosikokouksessa 1985. Lai-
neet löivät tämänkin valinnan osalta, 
eroillakin uhkailtiin, syynä oli se, että 
Harjua ei valittu suoraan varapuheen-
johtajaksi. Rauhallisempaa oli sitten 
jo vuotta myöhemmin, jolloin Mauno 
Harju vuosikokouksessa astui Killan 

johtoon, missä tehtävässä sitten vie-
rähtikin aikaa aina vuoteen 2000 asti. 
Tultuaan valituksi Kunniapuheenjoh-
tajaksi, Harju ei vetäytynyt kokonaan 
arkipäivän kiltatyöstä, vaan vaikutti 
Turun Alueosaston hallituksessa kuo-
lemaansa asti.

Mauno Harjun puheenjohtajakaudel-
le osuivat merkittävinä asioina Killan 
sääntöjen uudenaikaistaminen, Pori-
laismuseon aikaansaaminen, Reser-
viyksikkötoiminta, Porilainen-lehden 
kehittäminen, Killan 40-vuotisjuhlat 
ja niihin liittynyt oman palkitsemisjär-
jestelmän kehittäminen sekä mittavan 
Turun Kasarmin pienoismalliprojektin 
alkuun saattaminen. Puhumattakaan 
lukemattomista pienemmistä joka-
päiväisistä järjestötoiminnan asioista, 
joista voidaan tässä nostaa esille Killan 
alaosastojen (myöhemmin Alueosasto-
jen) roolin merkittävä korostaminen. 

40-vuotisen taipaleen kunniaksi jul-
kaistussa historiikissa Mauno Har-

ju sanoi mm. seuraavaa: ”Kiltatyö on 
edelleen vapaaehtoista maanpuo-
lustustyötä parhaimmillaan. Se hou-
kuttelee puoleensa samanhenkisiä 
isänmaallisia ihmisiä sotilasarvoihin 
katsomatta” Sanat ovat totta ja ajan-
kohtaiset yhä edelleen – runsaat kaksi 
vuosikymmentä myöhemmin.

Tutustuin Mauno Harjuun 80-luvun 
puolivälin aikoihin nuorena kiltalai-
sena. Isällisesti hän neuvoi tulokasta, 
milloin Killan asioista häneltä kyselin. 
Muutamia vuosia myöhemmin hän 
houkutteli minut mukaan hallituksen 
jäseneksi. Nuo yhteiset toimintavuo-
det – noin kymmenen – mitkä Harjun 
aikana hallituksessa sain kunnian olla, 
ovat jääneet hienoina muistoina mie-
leeni. Päinvastaistakin voisi joku väit-
tää, mutta voin todeta, että jämäkäl-
lä johtamisellaan sekä sillä, että uskoi 
myös alaistensa tekevän heille uskotut 
tehtävät, veimme Kiltamme toimintaa 
harppauksin eteenpäin. 

Mauno Harju oli palkittu monin eri 
huomionosoituksin. Paitsi kaikki Kil-
lan ja Porin Prikaatin tunnustukset, 
hänelle oli myönnetty mm. Sotilasan-
siomitali, SVR R, Kilta-ansiomitali sekä 
Sotaveteraanien Kultainen ansioristi. 
Sotilasarvoltaan Harju oli reservin ma-
juri.

Runsaat kahdeksan vuosikymmentä 
sitten Pohjanmaan lakeuksilta alkanut 
maanpuolustajan ja Porilaisen taival on 
nyt päättynyt. Me kaikki, jotka Mau-
no Harjun tunsimme, tiesimme, mitä 
Porilaisuus ja Isänmaa hänelle merkit-
sivät. Jäämme kiitollisiin muistoihin 
yhteisestä ajasta. Parhaiten kunnioi-
tamme hänen muistoaan pitämällä Kil-
lastamme edelleen yhtä hyvää huolta 
kuin olemme tehneet yhdessä hänen 
kanssaan tähänkin asti.

Mauno Harju siunattiin vain läheisten 
läsnä ollessa Pyhän Katariinan Kirkos-
sa Turussa 13.2. Kilta kunnioittaa Kun-
niapuheenjohtajansa elämäntyötä ja 
muistoa.

Kunnia Velvollisuus 
Tahto

Osmo Suominen
Killan Kunniajäsen

Kunniapuheenjohtaja 
Mauno Harju on 
poissa

Arvoisat kiltalaiset!
Kokoukseen on mah-
dollisuus osallistua  
myös etäyhteydellä. 
Teamsin välityksellä 
Tästä on tarkemmat ohjeet vuosi-
kokouskutsussa. 
Ennen vuosikokousta ja ruokailun jäl-
keen on pienryhmissä mahdollisuus 
käydä tutustumassa näyttelyn ensim-
mäiseen osioon, mikä käsittelee Ruot-
sin ja Venäjän vallan aikaa. Näyttelyn 
rakentaminen jatkuu, ja se on avoinna 
suurelle yleisölle erikseen sovittaessa. 
Kilta haluaa tukea Porin prikaatin pe-
rinneyhdistystä museon kehittämises-
sä.

Tervetuloa mukaan tavalla tai toisella!

Markku Heinonen
Porin prikaatin killan puheenjohtaja
heinonen.markku10@gmail.com

Porin prikaatin kilta ry.

Tumma puku ja isot kunniamerkit



48 49

Porin prikaatin killan Salon alueosasto saavutti viime 
syksynä 60 vuoden iän. Siinä olisi ollut toimeliaalle 
yhdistykselle paljonkin juhlimisen aihetta. Corona 
-virus esti valitettavasti joukkokokoontumisen juhlati-
laisuuteen viime syksynä, mutta onneksi osasto päätti
laatia, julkaista ja postittaa valmiin painotuotteen,
”Porin prikaatin kiltra ry:n Salon seudun alueosasto
60 vuotta 1960 - 2020” jokaiselle jäsenelleen.

Osasto on jo aiemminkin koon-
nut historiastaan pieniä kirjasia 
m.m. 5-, 10 ja 35-vuotistaipaleel-

taan. Vuonna 2010 julkaistiin osaston 
50-vuotishistoriikki, jonka laati Jarmo
Niinistö.  60-vuotishistoriikin toimit-
taja on Markku Mäkinen.Uusi julkaisu
on formaatiltaan A4 eli suurikokoinen
ja sivujakin on kertynyt 120. Kysees-
sä on nelivärinen digipainatus. Se si-
sältää poikkeuksellisenkin paljon ku-
va-aineistoa ja kirjallisia dokumentteja
kuten esim. pöytäkirjoja, joista löytyy
valtavasti varmaankin useimpia luki-
joita kiinnostavia tietoja - todella mo-
nipuolisesti kiltalaisista ja menneistä
ajoista kertova opus, jonka aikaansaa-
misesta on erityinen syy onnitella osas-
toa! Samalla voi heittää haasteen killan
muillekin osastoille oman historian kir-
jallisesta ja kuvallisesta tallentamisesta.

Kiltamme yhtenä tärkeänä tavoit-
teena on saada riveihinsä lisää myös 
nuorta jäsenkuntaa. Yleensä juuri visu-
aaliset,  paljon kuva-aineistoa sisältävät 
painotuotteet kiinnostavat nuorta pol-
vea. 

Perinteen kaikkinainen tallentami-
nen on siis arvo sinänsä. Kilta sai 2019 

laajan, kokonaisvaltaisen historiaopuk-
sensa. Tämä oli tärkeä satsaus. Jatkossa 
voisi olla tärkeätä, että julkaisutoimin-
nassamme kiinnitettäisiin huomiota 
merkittävästi pääkillan ja alueosastojen 
toimintaan vaikuttaneihin persooniin 
henkilöhistorioiden muodossa.

Alunperin Porin rykmentin kilta pe-
rustettiin  15. helmikuuta 1959. Porin 
alueosasto perustettiin 2.8. 1960, Loi-
maan alueosasto  20.8. 1960, Salon seu-
dun 20.11. 1960, Turun seudun alue-
osasto 5.8. 1961, pääkaupunkiseudun 
alueosasto 25.5. 1966. Loimaan seutu-
kunnan vääpelikerho sai alueosaston 
statuksen 1.11.  2000.

Salon seudun alueosastoon ovat 
kuuluneet alunperinkin Salon lähikun-
nat, jotka nyt ovat osa Salon kaupun-
kia sekä lisäksi Marttilan kunta. Salon 
alueosastossa toiminta lähti ripeästi 
käyntiin, sillä ensimmäisen toiminta-
vuoden jälkeen jäsenmäärä oli kivun-
nut jo 83 henkeen. Tällä haavaa jäsen-
määrä on 105 henkeä. Porin prikaatin 
rekrytöinti painottuu yli 70-prosentti-
sesti Varsinais-Suomeen, jonne tietysti 
myös killan jäsenkunta keskittyy van-
kasti. Suurimmalla alueosastolla, Loi-

maan seudulla, on reilut 400 jäsentä, 
kaikkiaan killalla on nyt liki 1 400 jä-
sentä.

Kiltamme alkuvuosiin liittyvät lä-
heisesti maakunnassa 1960-luvulla jär-
jestetyt mittavat porilaispäivät, joista 
Salokin pääsi tietysti osalliseksi. Yksi 
erityinen syy tähän oli sekin, että Po-
rin rykmentin perustaja, eversti Arvid 
Horn (1590 – 1663) oli syntynyt Vuo-
rentaan kartanossa Halikossa. Soti-
lasuran jälkeen toimi muun muassa Hä-
meen läänin maaherrana sekä Turun 
hovioikeuden varapresidenttinä. Hänet 
on haudattu Halikon kirkossa olevaan 
kalmistoon. Salon alueosaston täyttä-
essä 50 vuotta killan juhlapäivään liit-
tyi seppeleenlasku Hornin haudalla 
Halikon kirkossa sekä Hornia koske-
van muistolaatan paljastaminen Vuo-
rentaan kartanossa  sekä juhlatilaisuus 
Wiurilan kartanossa. 

Porilaispäivät on killan historias-
sa tapahtuma, jonka uudelleensynnyt-
tämistä ainakin jossakin laajuudessa 
moni kiltalainen toivoo . Näin saatai-
siin prikaatin rekrytöintialueelle toivot-
tavaa, tarpeellista ja vaikuttavaa näky-
vyyttä!

Salon osasto kantoi päävastuun jo 
vuonna 1962, kun Salossa järjestet-
tiin mittavat, lajissaan kolmannet  po-
rilaispäivät kesällä. Killan perustamis-
vuotena 1959 kilta oli ollut mukana jo 
isolla joukolla Porin prikaatin maakun-
tamarssilla. Ensimmäiset porilaispäivät 
pidettiin Loimaalla v. 1960 ja toiset v. 
1961 Turussa Turun messujen yhtey-
dessä.

Salon alueosasto kunnostautui myös 
varusmiespalveluksensa aloittaville ja 
heidän omaisilleen kahdesti vuodes-
sa pidettävien valmennustilaisuuksien 
järjestämisessä vuodesta 2004vuioteen 
2013. Mukana olivat myös MPKL, pri-
kaati ja Säkylän sotilaskoti. Toiminta 
jouduttiin lopettamaan, kun toiminnan 
rahoitus loppui puolustusvoimien jou-
tuessa menoleikkauksiin.

Terve isänmaallisuus sekä maanpuo-
lustushenki ja -tahto ovat yhä voimis-
saan Varsinais-Suomessa, joten kilta-
työn jatkuvuus on taattu asia.

Salon alueosasto 
julkaisi uuden  
historiikkikirjasen
Teksti ja kuvat: Kari Nummila

Salon alueosastonkin toiminnassa vuosittaisilla retkillä 
on tärkeä merkitys. Retkikohteessa yleensä otetaan 
myös ryhmäkuva, jota on kiva tarkastella vuosia 
myöhemminkin ...”sillioin, kun oltiin siellä ja siellä”.
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MERINIITTY
Meriniitynkatu 11, 24100 SALO

Jotta kaupassa 
olisi kiva käydä.

SILIKONITUOTTEET

OP Sijoituskumppani 
Tukea ja  
kannustusta 
sijoittamiseen

SSARAISIO LOIMAA FOR

TOYOTA

0500 478 344, 02-762 1027

YRITYS- JA KOTISIIVOUKSIA

Huittisisa hullukki 
ireat saa siivet!
Tuu sääki tänne 

asumaan ja 
nauttimaan elämästä!

LOIMAA Satakunnantie 48 
010 200 9170

FORSSA Opintie 2 
(03) 435 6557

www.forssanasejaretkeily.fi

Suomen Ase ja Retkeily maanpuolustuksen tukena!

Saunaosasto ja Simway-ampumasimulaattori vuokrattavissa 
Loimaan myymälässä, varaukset: 0500 223 278, Valtteri Arra

Laatutuotteet ammuntaan, 
metsästykseen ja ulkoiluun 
Yli 700 neliötä kahdessa myymälässä!

www.suomenasejaretkeily.fi

Sirpa vei kaiken huomion, kun 
Yleisradion toimittaja Katja  
Halinen kävi tutustumassa 

Kankaanpään Seudun Tykistökillan 
Perinnevaljakkoon hankkimiin uusiin 
hevosiin Kapinan Muistoon, Osaran 
Alissaan ja Sirvellin Loisteeseen. Sir-
vellin Loiste oli jo sympaattisuudellaan, 
oppivaisuudellaan ja taitavuudellaan 
saanut jo lyhyen kutsumanimen Sirpa. 
Toimittaja Halinen otti yhteyttä alle-
kirjoittaneeseen ja halusi tehdä TV- ja 
radiohaastattelun uusista hevoshankin-
noista Perinnevaljakkoon.
Hieno helmikuinen talvinen sää; reip-
paasti lunta, aurinko paistoi ja pak-
kasta sopivasti -12-astetta, suosi yli 
kolmen tunnin haastattelu- ja kuvaus-
sessiota Niinisalon Ratsastajien tallil-
la Kankaanpään Taulunkylässä. Jopa 

tuksena on tuoda monipuolinen, sit-
keä, ”Talvisodan ihmeen” takana ollut 
Suomenhevonen esille, rekrytoida uu-
sia valjakkoratsureita, esiintyä maan-
puolustushenkisissä tilaisuuksissa sekä 
huolehtia siitä, että arvostamamme pe-
rinne säilyy. Erityisen tärkeänä pidäm-
me hyvää yhteistyötä Porin prikaatin 
Niinisalon toimipisteen kanssa.
Viimeisenä vaiheena oli TV-kuvaukset 
ja molempien haastattelut. Matti Peu-
rala ratsasti lumipuku päällä täydessä 
”sotisovassa” olleella Sirpalla tallin lähi-
maastossa, josta oli loistavalla talvisel-
la säällä hieno ottaa kuvituskuvaa tal-
tioon.
Haastattelut tulee ulos Yle Porista ja 
TV-kuvaukset Lounais-Suomen alueuu-
tisissa kevään aikana. Lisäksi Yle Radio 
Suomi Pori/Audio Areenasta voi katsel-
la ja kuunnella klippejä tapahtumasta.

Pohjankankaan Tykistökillan pu-
heenjohtajalle Kimmo Tuomelle 
myönnettiin Herastuomarin arvo-
nimi tunnustukseksi pitkästä ja 
ansiokkaasta toiminnasta lautamie-
henä Satakunnan Käräjäoikeudes-
sa. Arvonimen myönsi Laamanni 
Jorma Väyrynen Porissa.
Kuva: Su Ran Kim.

Perinnevaljakkotoiminta 
kiinnosti  Yleisradiota

”Talvisodan henki” leijui ilmassa, kun 
perinnevaljakkovastaava Matti Peu-
rala satuloi Sirpan merkintöjen perus-
teella ilmeisesti sotasaalina saadulla hy-
vin käyttökelpoisella ratsastussatulalla. 
Koko hevosen valjastus ja satulointi 
sekä hevosen lumipukuverhoilu kuvat-
tiin alusta loppuun perinnetyötä ja tule-
via sukupolvia varten.
Allekirjoittaneen ja Matti Peuralan yh-
teensä noin puolen tunnin radiohaastat-
telu toteutettiin yhdessä Sirpan kanssa 
harjaten tallissa, jossa ruodittiin hyvin 
tarkkaan Perinnevaljakkotoiminnan 
historiaa, tätä päivää ja tulevaisuutta. 
Niinisalon Perinnevaljakko on ainut 
Suomessa ja toiminnan tarkoituksena 
ja merkityksenä on tehdä maanpuolus-
tus- ja perinnetyötä sekä kunnioittaa 
sodan ajan sukupolvea. Lisäksi tarkoi-

Perinnevaljakkovastaava 
Matti Peurala ratsurina ja 
Sirpa täydellisessä talvi-
varustuksessa valmiina 
valjakkoharjoitteluun hie-
nossa talvisessa säässä 
Niinisalon Taulunkylässä.
Kuva: Kimmo Tuomi

Teksti: Kimmo Tuomi
Puheenjohtaja, Pohjankankaan Tykistökilta ry
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