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Psykososiaalisella tuella ja palveluilla ymmärre-
tään puolustusvoimissa sitä kokonaisuutta, joka 
muodostuu ihmisen auttamiseksi tarkoitetuista 

psyykkisen, sosiaalisen ja henkisen tuen palveluista. Ta-
voitteena on ehkäistä ja lieventää traumaattisen tapahtu-
man psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia. 

Psykososiaalisen tuen järjestelyt ovat kehittyneet mer-
kittävästi yli 50-vuotisessa rauhanturvaamisen historias-
samme. Ensimmäisissä operaatioissa Suezilla, Kyproksella 
ja muualla Lähi-Idässä rauhanturvaajat saivat psykososi-
aalista tukea ensisijaisesti saunan lauteilla. He siis järjesti-
vät omaehtoisesti defusing- ja debriefing-tilaisuuksia en-
nen kuin näitä käsitteitä oli edes keksitty. Suomalaisilla 
rauhanturvaajilla onkin ollut ja on edelleenkin käytössään 
varsinainen ”salainen ase” joukon kiinteyden ja rauhan-
turvaajan mielenterveyden ylläpitämises-
sä. 

Psykososiaalinen tuki sai vähitellen jär-
jestelmällisempiä muotoja, kun rauhan-
turvajoukkoihin perustettiin niin sanottuja 
kriisiryhmiä. Näiden ensisijaisena tehtävä-
nä oli avustaa joukon komentajaa kuole-
mantapausten, vakavien loukkaantumis-
ten, taisteluiden tai muiden vastaavien 
tapausten jälkihoidossa. Puolustusvoimi-
en järjestämän tuen painopiste oli aluksi 
siis operaation aikaisessa tuessa. Onneksi kuitenkin Rau-
hanturvaajaliitto on jo vuosia ollut rauhanturvaajien ver-
taistukena palveluksen jälkeenkin muun muassa palvele-
vine puhelimineen. 

Viime vuosina puolustusvoimat on kehittänyt rauhan-
turvaajien psykososiaalista tukea edelleen. Tuesta on py-
ritty tekemään mahdollisimman kattava käsittäen toimen-
piteitä ennen lähtöä, operaation aikana ja sen jälkeen. 
Kaikki rauhanturvaajat ovat tuen piirissä nyt myös operaa-
tion jälkeen. Esimerkkinä mainittakoon operaation jälkei-
set palautetilaisuudet, joihin nykyisin osallistuu vuorollaan 
jokainen rauhanturvaaja. Palautetilaisuuksissa pyritään 
helpottamaan rauhanturvaajien palaamista arkeen. Heil-

Kaveria ei jätetä 

le pyritään antamaan työkaluja pitkä-
kestoisesta stressistä selviytymiseen ja 
ihmissuhteiden hoitoon. Palautetilai-
suuksien keskeinen osa ovat ryhmä-
keskustelut, joissa mieliä kaivelemaan 
jääneet asiat pyritään saamaan pois 
päiväjärjestyksestä. Palautetilaisuuk-
sissa myös tarvittaessa ohjataan tai 
tarjotaan mahdollisuutta psyykkiseen 
jälkihoitoon. 

Porin Prikaati pyrkii mahdollisuuksien mukaan huo-
lehtimaan rauhanturvaajista myös sen jälkeen, kun krii-
sinhallintapalvelussuhde on päättynyt. Vaikka tuolloin 
rauhanturvaaja ei olekaan enää puolustusvoimien työ-
terveydenhoidon piirissä, sosiaalikuraattorimme ja muut 
henkilöstöosastomme ihmiset pyrkivät aina auttamaan 
rauhanturvaajaveteraania avun saamisessa. Keskeistä 
avun saamisen kannalta on niin operaatiossa kuin sen jäl-
keenkin rauhanturvaajan oma aloitteellisuus sekä ”Kave-
ria ei jätetä” -periaate. 

”Tuesta on pyritty teke-
mään mahdollisimman 
kattava käsittäen toi-
menpiteitä ennen lähtöä, 
operaation aikana ja sen 
jälkeen. 
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Kriisinhallintatehtäviin 
lähtö koskettaa lähes 
poikkeuksetta rauhan-
turvaajan itsensä lisäksi 
myös omaisia ja läheisiä. 
Nuorempien osalta huol-
ta kantavat vanhemmat ja 
tyttö- tai poikaystävät, ja 
hieman varttuneemmilla 
kotona useimmiten odot-
tavat puoliso ja lapset.

Palautetilaisuudet 
kiinteä osa palvelusta

Rauhanturvaajille tarjolla olevaan 
psykososiaaliseen tukeen on viime ai-
koina panostettu voimakkaasti. Nyt 
kohteeksi on otettu myös omaiset ja 
läheiset. Porin Prikaati kutsui viime 
huhtikuussa Tampereella järjestettyyn 
tilaisuuteen kaikkien palvelukses-
sa olevien rauhanturvaajien omaiset 
ja kutsua noudatti yli 120 henkilöä. 
Lauantaipäivän aikana he saivat kuul-
la operaatioesittelyjen lisäksi niin rau-
hanturvaajan arjesta, palkkauksesta ja 
palvelussuhteen ehdoista kuin myös 
rauhanturvaajien vanhempien ja puo-
lisoiden kokemuksista palveluksen eri 
vaiheissa.

- Palaute oli erittäin positiivista ja 
kertoo vääjäämättömästi, että tällai-
sille tilaisuuksille on kysyntää. Toive 
on tullut myös rauhanturvaajilta itsel-
tään. Parhaillaan selvitetään, olisiko 
vastaavan tapahtuman järjestäminen 

mahdollista jo koulutusvaiheen aika-
na Säkylässä, sanoo tilaisuuden suun-
nittelusta ja järjestelyistä vastannut 
Porin Prikaatin kansainvälisten asioi-
den sosiaalikuraattori Paula Hurttia.

Kaikkien yhteinen päätös
Viime vuoden heinäkuussa pestin-

sä aloittaneen Hurttian työn paino-
piste on rauhanturvaajille tarkoitetun 
psykososiaalisen tuen koordinoinnissa 
ja käytännön järjestelyissä kuten esi-
merkiksi kotiutuneille järjestettävissä 
palautetilaisuuksissa.

- Psykososiaalisen tuen järjestelyjä 
on mielestäni tarpeen pohtia kronolo-
gisesti kolmesta näkökulmasta: ennen 
palvelusta, palveluksen aikana ja ko-
tiuttamisen jälkeen. Tällä hetkellä pa-
rasta tilanne on palveluksen aikana, 
jolloin käytettävissä on kriisitukiryh-

Teksti: Matti Vihurila  Kuva: Kari Ahotupa
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mien asiantuntemus. Ennen palvelus-
ta annettava informaatio ja tuki vaati-
vat eniten kehittämistä, Hurttia tietää.

Ns. rotaatiokoulutuksen aikana tu-
leville rauhanturvaajille pidetään lu-
entoja mm. psykososiaalisen tu-
en järjestelyistä, työssä jaksamisesta, 
stressireaktioista ja ihmisen reagoin-
nista traumaattisen kokemuksen jäl-
keen. 

- Jatkossa painopistettä on tarkoi-
tus siirtää enemmän pienryhmätyös-
kentelyyn ja käytännön harjoituksiin 
etenkin kriisityön osalta, Paula Hurt-
tia kertoo.

Myös rauhanturvaajien omaisilta 
tulee yhteydenottoja viikoittain. He 
haluavat tietää mm. operaatioiden 
olosuhteista ja arjen sujumisesta toi-
mialueella.

- Koulutusvaiheen aikana yhtey-
denottoja tulee paljon nuorten rau-
hanturvaajien huolestuneilta äideiltä.

Hurttian tärkein viesti niin lähtijöille 
kuin läheisillekin on se, että kriisinhal-

lintatehtäviin lähdön tulisi olla kaikki-
en yhteinen päätös.

- Ja kun päätös on aikanaan synty-
nyt, sen takana tulee myös olla.

 

”Kotiinpaluu on varmasti 
ihana asia, mutta on hyvä 
tiedostaa, että kotoutu-
minen pitkän poissaolon 
jälkeen vaatii sekin oman 
aikansa.

Palveluksen jälkeinen tilanne on 
Paula Hurttian mielestä ”mallillaan”. 
Kotiuttamisen jälkeiset palautetilai-
suudet ymmärretään jo kiinteäksi 
osaksi kriisinhallintapalvelusta, mikä 
helpottaa työskentelyä. Kaksipäiväi-
set palautetilaisuudet järjestetään Po-
rin Prikaatissa Säkylässä. Mukana on 
säännöllisesti myös Suomen Rauhan-
turvaajaliiton väkeä.

- Rauhanturvaajaliiton tuki on edel-
lytys sille, että palautetilaisuudet yli-
päätään voidaan järjestää. Meidän re-
surssimme eivät riittäisi näin mittavan 
tapahtuman läpiviemiseen. Suurim-
malla osalla liiton väestä on kentällä 

hankittua kokemusta, Hurttia koros-
taa.

Yksi palautetilaisuuksissa esil-
le noussut asia on paluu takaisin ar-
kityöhön. Moni on sanonut suoraan 
kaipaavansa operaatiossa koettua yh-
teenkuuluvaisuuden tunnetta. 

- Monet työyhteisön asiat ovat eh-
kä muuttuneet, yhteistyö vanhojen 
työkavereiden kanssa ei tunnu enää 
toimivan ja oman paikan löytäminen 
vie aikaa. Tämä on niin esimiesten 
kuin työkavereidenkin hyvä muistaa. 
Sopeutumattomuus on haaste, josta 
onneksi useimmat siitä kärsivät selviä-
vät muutamassa viikossa, Hurttia loh-
duttaa.

Kotiinpaluuseen saattaa liittyä risti-
riitaisia odotuksia myös perheessä.

- Kotiinpaluu on varmasti ihana 
asia, mutta on hyvä tiedostaa, että 
kotoutuminen pitkän poissaolon jäl-
keen vaatii sekin oman aikansa. Koti-
rutiinit ovat kuluneen vuoden aikana 
ehtineet muuttua, jolloin koko per-
heen paluu ”normaaliin päiväjärjes-
tykseen” saattaa tapahtua hitaasti.

Paula Hurttian tavoittaa numerosta 
0299 441 154 tai sähköpostitse pau-
la.hurttia@mil.fi

   

www.salo.fi

www.saastopankki.fi

Säästöpankki 
tarjoaa 
hyviä 
vaihtoehtoja 
säästämiseen.
Sanoohan sen jo nimikin.

TYÖTÄ RIITTÄÄ. Sosiaalikuraat-
tori Paula Hurttian työn painopis-
te on rauhanturvaajille tarkoitetun 
psykososiaalisen tuen koordinoin-
nissa ja käytännön järjestelyissä.



Kun rauhanturvatehtävistä pu-
hutaan, viime vuosina yhä 
useammin vilahtelee myös 

suomalaisten tehtävänimikkeissä sa-
na mentori. 

– Mentoroinnilla tarkoitetaan Afga-
nistanin kansallisten asevoimien hen-
kilöstön tukemista ja ohjaamista, jotta 
maahan saataisiin lopulta rakennet-
tua toimintakykyinen armeija, kertoo 
suomalaismentoreiden vanhin, evers-
tiluutnantti Kari Pohjala.

Pohjala itse mentoroi 209. armei-
jakunnan esikuntapäällikköä, mutta 
suomalaisapua afgaaniarmeijalle tar-
jotaan myös muun muassa tykistön, 

Suomalaismentorit 
afgaaniarmeijan apuna
Teksti: Elina Katajamäki Kuvat: Puolustusvoimat

tiedustelun ja pioneeriaselajin saroilla.
Mentorijoukko on kansainvälinen ja 

sitä kutsutaan lyhenteellä OMLT, jo-
ka tarkoittaa Operational Mentoring 
and Liaison Teamia. Leikkisästi ome-
letiksikin kutsuttuun joukkoon kuuluu 
18 suomalaista, joista osa on tukiteh-
tävissä, kuten kuljettajina, tilannepäi-
vystäjinä ja lääkintämiehinä.

Kesäkuuhun saakka kaikki OMLT-
mentorit ovat majailleet Mazar-e-
Sharifissa, Camp Mike Spannissa, kes-
kellä alati lisääntyvää amerikkalaisten 
joukkoa. Afganistanin armeijan jouk-
kojen liikkeistä johtuen osa väestä 
muutti alkukesästä Maimanaan, poh-

joisen Afganistanin länsikolkkaan, 
jossa mentorointi jatkuu norjalaisten 
vastuualueella.

– Tämä jo ennestäänkin pieni jouk-
ko jakaantui kahtia ja haikeuttahan se 
aiheutti, mutta mentorointi jatkuu en-
tiseen tapaan, Pohjala kertoo.

 
Isoja askelia raivaamisessa

Afganistan on sotaisan historiansa 
vuoksi yksi maailman miinoitetuim-
mista maista. Niinpä on tärkeää, että 
maan omasta armeijasta löytyy kykyä 
raivaamiseen.

Suomalaiset pioneerimentorit, kap-
teenit Joni Krook ja Esa Rintamäki 

”Toisinaan lisäkysy-
mysten tulva saattaa 
kestää kymmeniä 
minuutteja.
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Elokuussa tapahtuva rotaation-
vaihdos tuo muutoksen Afganis-

tanissa palvelevan suomalaisjoukon 
kokoonpanoon. Balkhin maakunnas-
sa toimivaa kolmea Mobile Observa-
tion Teamia (MOT) ei enää rotatoida, 
vaan Suomen kontingentin kokoon-
panoon listään jääkärijoukkue.

– Jääkärijoukkueen avulla voimme 
paremmin suorittaa PRT:lle annettu-
ja tehtäviä, kertoo Suomalaisen krii-
sinhallintajoukon komentaja, eversti-
luutnantti Ari Grönroos.

Jääkärijoukkue sijoitetaan osaksi 
ruotsalaista kiväärikomppaniaa. Toi-
mintamallista saatiin hyviä kokemuk-
sia viime syksynä vaalivahvennus-
osaston suhteen. MOT-toiminnasta 
ei kuitenkaan vielä luovuta kokonaan, 
sillä PRT MeSin vastuualueeseen kuu-
luvien Samanganin, Sheberganin ja 
Sar-e-Polin MOT-ryhmät jatkavat toi-
mintaansa entiseen tapaan. Näiden 
MOT-ryhmien taru päättyy maalis-
kuussa 2011, jolloin suomalainen krii-

Afganistanin joukkojen 
kokoonpano muuttuu 

Suomalaismentorit 
afgaaniarmeijan apuna
Teksti: Elina Katajamäki Kuvat: Puolustusvoimat

ovat ylpeitä oppilaistaan, sillä kesä-
kuun alussa Afganistanin armeijan 
pioneerikoululla käynnistyi ensim-
mäinen kurssi, jonka koulutusvas-
tuu on pääasiassa afgaanien omis-
sa käsissä.

– Kurssin kouluttajat ovat juuri lä-
päisseet ”Train the trainers” –kurs-
sin, jolla varmistettiin, että koulut-
tajilla on paitsi riittävä teoreettisen 
osaamisen taso, myös käytännön 
valmiudet välineiden tehokkaaseen 
ja turvalliseen käyttöön, kertoo Jo-
ni Krook.

Käynnistyneellä kurssilla paino-
pistealueina ovat miinanraivaus, 
maassa yleisten improvisoitujen rä-
jähteiden raivaaminen, raskaiden 
työkoneiden käyttö ja linnoittami-
nen. 

Joni Krookin mukaan oppimisin-
toa afgaanioppilailta ei puutu. 

– Toisinaan lisäkysymysten tulva 
saattaa kestää kymmeniä minuutte-
ja, pioneerimentori kertoo.

Kuten rauhanturvaamisella yleen-
säkin, myös mentoroinnin pääta-
voitteena on turvallisuuden lisää-
minen epävakaassa maassa. Krook 
ja Pohjala muistuttavat kuin yhdes-
tä suusta pyrkimyksestä, että lopul-
ta afgaanien on kyettävä ottamaan 
vastuu kaikesta koulutuksesta ja 
käytännän toiminnasta itse.

sinhallintajoukko siirtyy jääkärikomp-
paniakokoonpanoon tukiosineen. 
Tämänhetkisten kaavailujen mukaan 
painopistealueeksi on tulossa Saman-
ganin maakunta PRT MeS:in vastuu-
alueen itäreunalla.

Organisaatiomuutos on osa suu-
rempaa uudistusta, jonka johdosta 
PRT:stä tulee siviilijohtoinen, sisältä-
en myös sotilasosia. Ensimmäiset as-
keleet tätä kohti otetaan marraskuus-
sa, jolloin johtovaltio Ruotsin rotatoi 
omat joukkonsa. Tällöin toimintan-
sa lopettavat myös ruotsalaiset MOT-
ryhmät. 

Kokoonpanon muutos nostaa Af-
ganistanissa palvelevien suomalaisten 
vahvuuden elokuussa nykyisestä noin 
145:stä aina 180:n. Ensi vuonna ko-
konaisvahuus on jo 195. Käytännös-
sä vahvuuden kasvattaminen haastaa 
lähinnä olemassaolevat majoitus- ja 
oleskelutilat, sillä niiden kapasiteet-
ti on alkujaan mitoitettu pienemmäl-
le osastolle. 



Näin kuvaa eversti Kari Sai-
nio ensimmäisiä tuntemuksi-
aan Kosovosta kesällä 1999. 

Satakunnan Jääkäripataljoonan ko-
mentajan paikalta sodan runtelemaan 
Kosovoon komennettu Sainio myön-
tää jälkeenpäin, ettei lähtötilanne olisi 
juuri voinut olla vaikeampi.

- Etninen rinnakkaiselo oli mahdo-
tonta. Paikallisten asukkaiden elinolot 
olivat kurjat, eikä hallintorakenteis-
ta ollut mitään jäljellä. Yhteiskunta oli 
käytännössä halvaantunut. 

Suomalaisen rauhanturvapataljoo-
nan ensimmäiset kuukaudet meni-
vätkin perusasioiden saattamisessa 
kuntoon. Komentajantehtävän ohel-
la Sainiosta tuli hetkeksi kahden kau-
pungin pormestari sekä poliisipäällik-
kö.

- Tilanne oli välillä todella turhaut-
tava. Pidätimme päivittäin rikollisia, 
mutta oikeusjärjestelmän puuttuessa 
kiinniotot kestivät 4 - 6 tuntia, jonka 

”Lohduton, harmaa, autio. 
Maa vuonna nolla.”
Teksti: Mikko Hirvonen  Kuvat: Puolustusvoimat

jälkeen heidät oli pakko vapauttaa.
Poliisityön ohella suomalaiset ehti-

vät toki suorittaa alkuperäistä tehtä-
väänsäkin. UCK:n taistelijat riisuttiin 
nopeasti aseista, alueen turvallisuus 
taattiin ja historiallisesti arvokkaat 
kohteet saivat suojelun. Myös hu-
manitäärinen apu saattoi toden teol-
la alkaa, kun UNMIK sekä muut si-
viilitoimijat ottivat vastuun Kosovon 
hallinnosta.

- Jälleenrakennus tosin olisi voinut 
onnistua paremminkin. Alueelle on 
tullut apua sieltä mistä on pyydetty, 
mutta avun koordinointi on ontunut 
pahasti. Vaikuttaa siltä, että päämää-
ränä on ollut ”status before stan-

dard”, mikä vuoksi kestäviä yhteis-
kuntarakenteita ei juurikaan löydy.

Nyt, yhdentoista vuoden jälkeen, 
ympyrä sulkeutuu Sainion kohdal-
la. Komennus Kosovoon tuli vuoden-
vaihteessa ja muutamaa kuukaut-
ta myöhemmin Sainio löysi itsensä 
KFOR-esikunnasta JEC:n apulaisosas-
topäällikön paikalta. Samalla hän vas-
taa CIMIC-toiminnasta.

- Voimatoimien aika (kinetic) Koso-
vossa alkaa olla ohi. Nyt tarvitaan yhä 
enemmän PSYOPS:n, INFO OPS:n, 
yhteysupseeritoiminnan, LMT:n ja 
CIMIC:n kautta ns. pehmeitä (non-ki-
netic) toimia, jotta asukkaat ymmär-
täisivät, miten rakentaa yhteiskunta 
kestävään tilaan.

Omia tulevaisuudensuunnitelmiaan 
Sainio ei vielä paljasta.

- Toki mielessä on käynyt, että oli-
sihan sitä vielä jotain annettavaa mui-
hinkin operaatioihin.

”Voimatoimien 
aika Kosovossa 
alkaa olla ohi.
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Naton monikansallisten KFOR 
-joukkojen toiminta Kosovos-
sa on sananmukaisesti kään-

nekohdassa. Yksitoista vuotta kestä-
nyt mittava operaatio on onnistunut 
päätavoitteessaan, eli alueen turvalli-
suustilanne on pääsääntöisesti vakaa, 
eikä aseellista konfliktia pidetä enää 
todennäköisenä. Pitkään jatkunut vä-
estöryhmien rauhaiselo on antanut 
Kosovon kriisinhallintaan osallistuville 
24 Nato-maalle ja kahdeksalle Naton 
ulkopuoliselle maalle mahdollisuuden 
pohtia alueen poliittisia ja sotilaallisia 
toimintamalleja. Kosovossa on tapah-
tunut edistystä hallinnon ja oikeusval-
tion uudistamisen osalta, joten KFOR 
on muuttunut ns. kolmannen linjan 
toimijaksi. Päävastuun turvallisuudes-
ta kantavat tällä hetkellä Kosovon po-
liisi sekä EU:n siviilikriisinhallintaope-
raatio EULEX .

KFOR-joukkojen komentaja, sak-
salainen kenraaliluutnantti Markus 
Bentler peräänkuuluttaa uudelleenar-
viointia sekä joukkojen määrään että 
toimintaan. 

- Meidän täytyy sopeutua olemas-
sa olevaan tilanteeseen. Suurimmil-
laan operaatiossa oli lähes 60 000 so-
tilasta ja nyt määrä on vähentynyt 
10 000:een. Olemme saavuttaneet 
paljon ja turvallisuustilanne on paran-
tunut.

Uuteen, ehkäisevän läsnäolon vai-
heeseen (Deterrent Presence) KFOR 

”Lohduton, harmaa, autio. 
Maa vuonna nolla.”
Teksti: Mikko Hirvonen  Kuvat: Puolustusvoimat

Suomalaisten läsnäolo 
Kosovossa vähenee
Teksti: Mikko Hirvonen

siirtyi tammikuussa 2010. Kolme-
vaiheisen prosessin myötä taistelu-
osastojen määrä vähenee asteittain 
ja lopulta taisteluosastorakenteesta 
luovutaan kokonaan. Käynnissä ole-
va ensimmäinen vaihe (Gate 1) pai-
nottuu tilannetietoisuuteen ja joukko-
jen liikkuvuuteen. Siirtyminen toiseen 
vaiheeseen (Gate 2) virtaviivaistaa ko-
mentotietä siten, että tieto kentän ja 
komentajan välillä kulkee entistä jou-
hevammin. Tämä tarjoaa myös mah-
dollisuuden keventää organisaatiota.

Useat maat, Suomi mukaan luet-
tuna, ovat jo aloittaneet toimet uu-
delleenjärjestelyistä. Pääosa suoma-
laisesta henkilöstöstä ja materiaalista 
pyritään kotiuttamaan vuoden lop-
puun mennessä ja samalla Camp Vil-
le siirtyy historiaan. Suomi säilyy silti 
näkyvänä toimijana KFOR-esikunnan 
ei-kineettisissä operaatioissa. Evers-
ti Markku Aherto on keväästä asti 
vastannut kosovolaisten mielipiteisiin 
vaikuttamisesta. Aherton johtama JEC 
(Joint Effects Coordination) on mer-

kittävällä tavalla mukana siinä, mitä 
alueella tapahtuu.

- JEC on erittäin hyvä näköalapaik-
ka operaatiossa. Olemme onnistu-
neet paaluttamaan KFOR:n näky-
väksi osaksi kosovolaisten arkipäivää 
tv- ja ulkomainosten sekä K4-radion 
kautta. Ja 4U- magazinea koululaiset 
käyttävät apunaan englannin kielen 
opiskelussa, Aherto kertoo.

Hänellä on työkalunaan myös in-
fo-ops- ja psyops –tiimit sekä sotila-
sorganisaation ja paikallisten välillä 
toimivat Cimic ja LMT (Liaison Mo-
nitoring Team). Nämä ei-kineettiset 
ryhmät antavat usein vastauksen sii-
hen, mitä paikallisten keskuudessa ta-
pahtuu ja mistä kaduilla puhutaan.

- Tavoitteena on, että vastaisuudes-
sakin KFOR pystyy havaitsemaan, es-
tämään ja puuttumaan päättäväisesti 
kaikkiin uhkiin Kosovossa.

”Tavoitteena on, että 
vastaisuudessakin KFOR 
pystyy havaitsemaan, 
estämään ja puuttumaan 
päättäväisesti kaikkiin 
uhkiin Kosovossa.
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United Nations Mission In 
Sudan (UNMIS) on YK:n 
suurimpia rauhanturva-
operaatioita. Kolmisen 
vuotta Suomella on ollut 
yksi osastoesiupseeri sen 
sotilaskomponentin esi-
kunnan operaatiokeskuk-
sessa.

UNMIS:n vahvuus on 9 428 rau-
hanturvaajaa, 475 sotilastarkkailijaa 
ja 668 YK:n siviilipoliisia 67 eri maas-
ta. Jotain vastuualueen laajuudesta 
kertoo suhdeluku yksi rauhanturvaaja 
124:ää neliökilometriä kohden. Vaik-
ka päätehtävänä onkin valvoa eteläi-
sen ja pohjoisen Sudanin raja-aluet-
ta, ovat etelän sisäiset levottomuudet 
työllistäneet kaikkia UNMIS:n kom-
ponentteja koko operaation olemas-
saolon ajan.

Vastuualue on jaettu kuuteen sek-
toriin, josta jokaisella toimii yksi rau-
hanturvapataljoona (Bangladesh, Ke-
nia, Intia, Egypti, Pakistan, Sambia).

Vaalit afrikkalaiseen 
tapaan

Operaationa UNMIS on hyvin mo-
nitahoinen, ja sotilaskomponent-
ti on vain pieni osa laajaa kokonai-
suutta. Alkuperäisen suunnitelman 
mukaan minun tuli perehtymiseni 
jälkeen siirtyä yhteysupseeriksi Dar-

UNMIS - yksinäisen 
miehen operaatio
Teksti ja kuva: Keijo Keskinen

furiin, UMAMID-operaation esi-
kuntaan El Fasheriin. UNMIS:n asi-
antuntijana esiintyminen Darfurissa 
edellytti hyvää oman operaation tun-
temusta. Parhaaksi paikaksi todet-
tiin operaatiokeskuksen Monitoring 
and Verification -toimisto(M&V), jon-
ka tehtävänä on seurata osapuolten 
rauhansopimuksen rikkomuksia. Tii-
vis työtahti ja raporttien seuranta aut-
toivat huomattavasti kokonaiskuvan 
hahmottamisessa. Parin kuukauden 
jälkeen siirryin valmistautumaan läh-
töön ja seuraamaan naapurioperaa-
tioiden UNAMID (Darfur), MONUC 
(Kongo) ja MINURCAT (Tshad ja Kes-
ki-Afrikan Tasavalta) tilannetta. Läh-
töpäivänä minut kuitenkin siirrettiin 
operaatiokeskuksen J5 Plans -toimis-
toon valmistelemaan sotilaskompo-
nentin tukea huhtikuussa 2010 jär-
jestettäville Sudanin ensimmäisille 
vaaleille. Työ oli hyvin monipuolista 
ja haastavaa, ja samalla tuli opiskel-
tua suhteellisen hyvin vaalien järjes-
telyihin liittyvät kuviot. Afrikkalaisen 
mittapuun mukaan vaalit saatiin jär-
jestettyä vieläpä melko tyydyttävällä 
tavalla, vaikka normaalin demokrati-
an kriteerit eivät ehkä joka kohdassa 
täysin täyttyneetkään. Vaalien ohel-
la toimistomme joutui samanaikaisesti 
laatimaan monia muitakin suunnitel-
mia. Lisäksi vastuullamme oli neljän-
nesvuosittain järjestettävä Sektori-
komentajien Konferenssi. Itse sain 
kunnian olla organisoimassa kyseistä 
konferenssia kaikkiaan neljä kertaa. 
Totesin useaan otteeseen, että var-

masti on helpompi saada pataljoonal-
linen alokkaita marssimaan samaan 
tahtiin, kuin saada tusinan verran hy-
vin erilaisen kulttuuritaustan omaa-
via everstejä seuraamaan samaa oh-
jelmaa pari päivää.

Mitä vuodesta jäi 
plakkariin?

Ainoana suomalaisena oli hyvin 
mielenkiintoista työskennellä noin 
monikansallisessa yhteisössä. Toisaal-
ta koskaan et voinut tukeutua maan-
miehien apuun, vaan jouduit hoita-
maan kaiken itse. Suuri kiitos kuuluu 
Porin Prikaatin organisaatiolle, joka 
tuki yksinäistä miestä Afrikassa kaikil-
la tavoin.

Kaksi kuukautta ennen kotiutumis-
tani operaatioon liittyi sotilastarkkaili-
jana yhteysupseerin tehtävää hoitava 
komkapt Sami Pursiainen. Myös Dar-
furissa palvelevat suomalaiset YK-po-
liisit poikkesivat pääkaupungissa lo-
mille matkustaessaan, joten joskus 
saattoi olla kolmekin suomalaista sa-
maan aikaan paikalla.

Mitä tuosta vuodesta jäi? Kannat-
taako lähteä tämän kaltaiseen yhden 
miehen operaatioon? Ehdottomas-
ti kyllä! Kokemuksia ja haasteita tulee 
aivan riittämiin, mahdollisuus työs-
kennellä erittäin monikansallisessa 
yhteisössä ja saa ystäviä ympäri maa-
ilmaa, ja kyllä siinä englannin kielikin 
kehittyy. Lomille tullessa vasta viikon 
jälkeen unet kääntyivät takaisin suo-
menkielelle.

67 ERI KANSALLI-
SUUTTA. Operaatio-
keskuksen henkilöstön 
maastopukujen kirjo kertoo 
UNMIS-operaation monikan-
sallisuudesta. Kirjoittaja Keijo 
Keskinen seisoo takarivissä YK-li-
pun takana paljain päin.



Suomalaiset rauhanturvaajat 
käänsivät uuden lehden krii-
sinhallinnan historiassa huh-

tikuussa, kun Suomi aloitti osallis-
tumisen Ugandassa käynnistettyyn 
EUTM Somalia -koulutusoperaatioon. 
EU:n johtamaan operaatioon osallis-
tuu 14 maata ja noin 140 koulutta-
jaa. Suomi toimii suomalais-ruotsa-
laisen koulutusryhmän johtovaltiona. 
Koulutusryhmä vastaa somalialaisten 
aliupseerikoulutuksesta.

Operaatioon osallistuvien neljän 
suomalaiskouluttajan majoitus- ja 
työskentelypaikkana toimii UPDF:n 
(Uganda People’s Defence Forces) 
koulutusleiri Ugandan Bihangassa. 
Tämän leirin välittömässä läheisyy-
dessä sijaitsee EUTM Somalian koulu-
tusta antava yksikkö, EUTM Bihanga 

Suomalaisoppia ryhmäjohtajille 
Ugandassa Teksti: Markus Malila

Training Camp.
- Aliupseerikoulutukseen tulevis-

ta somaleista ei saapuessamme ollut 
tietoa ja käyttöömme tulevat harjoi-
tusalueetkin olivat hämärän peitossa.  
Ensimmäiset viikkomme Bihangassa 
kuluivatkin ilmastoon sopeutumisen 
ja koulutuksen suunnitteluun, suoma-
laisen koulutusryhmän johtajana toi-
miva kapteeniluutnantti Jukka Vuorio 
kertoo.

- Ennen kuin aloitimme kouluttami-
sen, osallistuimme itsekin viikon ajan 
UPDF:n asekoulutukseen. Tarkoituk-
sena oli tutustua länsimaisissa puolus-
tusvoimissa tuntemattomampiin asei-
siin, kuten RPG-singon eri versioihin 
ja kiinalaisvalmisteiseen kranaatin-
heittimeen.

Käytännönläheistä koulu-
tusta

Suomalaiset pääsivät varsinaisiin 
koulutustoimiin 25.5. alkaen. Koulu-
tustyö on alusta alkaen käytännönlä-
heistä, sillä kaikki oppilaat eivät osaa 
lukea tai kirjoittaa. Koulutus tapahtuu 
esimerkeillä ja toistoilla. 

- Koulutus alkoi aivan perusasioi-
den opettamisesta. Opetuksen aihei-
na on ollut muun muassa henkilökoh-
taista hygieniaa, terveystietoa sekä 
varusteiden huoltoa. Alussa olemme 
opettaneet mm. käsien pesua, neste-
tankkauksen ja levon merkitystä sekä 
varusteiden kunnossapitoa.

Aliupseerikoulutettavia somalialai-
sia on kaikkiaan noin 200. Koulutusta 

VALMIINA KOULUTUK-
SEEN. Kapteeniluutnantti 
Jukka Vuorion (2.oik.) joh-
tamaan aliupseerikoulutuk-
seen osallistuu runsaat 20 
somalialaista sotilasta.
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KOSOVO KFOR - Kosovo Force

YK:n valtuuttama monikansallinen 
kriisinhallintaoperaatio, jonka tarkoi-
tuksena on estää vihamielisyydet ja 
taata rauha monietnisessä Kosovossa.

Johdossa NATO
Aloitettu kesäkuussa 1999
Suomalaisia n. 250

Suomalaisten rauhanturvaajien tehtä-
vänä on vastata turvallisuudesta Pris-
tinan alueella yhdessä EULEX-siviili-
kriisinhallintaoperaation ja Kosovon 
omien poliisivoimien kanssa.

Suomalaisia palvelee myös KFOR-
operaation esikunnassa sekä yhteys-
upseeriryhmissä, joiden tarkoituksena 
on mm. toimia linkkinä eri avustavien 
tahojen välillä.

Kriisinhallintaoperaatioissa

Suomalaisia rauhan-
turvaajia maailmalla

AFGANISTAN ISAF - Interna-
tional Security Assistance Force

YK:n valtuuttama monikansallinen 
kriisinhallintaoperaatio, jonka tarkoi-
tuksena on auttaa Afganistanin hal-
lintoa luomaan maahan turvallisuut-
ta ja vakautta.

Johdossa NATO
Aloitettu joulukuussa 2001
Suomalaisia 145

Pääosa suomalaisista palvelee Ruotsin 
johtaman maakunnallisen koordinaa-
tioelimen PRT (Provincial Reconstruc-
tion Team) Mazar-e-Sharifin alaisuu-
dessa Pohjois-Afganistanissa.

Suomalaisia työskentelee myös esi-
kuntaupseereina ylemmissä johto-
portaissa sekä OMLT-henkilöstönä 
mentoroimassa Afganistanin turvalli-
suusviranomaisia. 

antaa yhdeksän EUTM:n koulutusryh-
mää. Jokaisen ryhmän koulutettavana 
on 20 – 23 somalialaista aliupseeriop-
pilasta sekä kouluttajakoulutusohjel-
man mukaisesti yksi tai kaksi ugan-
dalaista kouluttajaa oppimassa uusia 
menetelmiä. Aliupseerikoulutettavista 
200 somalialaisesta noin 20 valitaan 
joukkueenjohtajatasoiseen upseeri-
koulutukseen.

- Vuorovaikutus somalialaisten ali-
upseerioppilaiden ja EUTM:n koulut-
tajien välillä tapahtuu pääosin tulk-
kien välityksellä. Väheksyä ei pidä 
kuitenkaan oman esimerkin ja erilais-
ten mallisuoritusten merkitystä. Tulk-
keja on yksi jokaisessa koulutusryh-
mässä. Eräs kommunikointikeino on 
myös UPDF:n kouluttajien avulla to-
teutettu englanti – swahili – somali – 
swahili – englanti –tulkkaus, joidenkin 
somalialaisten osatessa myös swahilin 
kieltä, Vuorio selittää.

Johtajuus vaatii aikaa
EUTM Somalia -operaatio on suun-

niteltu kestämään toukokuuhun 
2011. Tuohon päivämäärään men-
nessä EU:n olisi tullut kouluttaa noin 
2 000 somalialaista sotilasta. Aikatau-
lu riittää Vuorion mukaan osaan ta-
voitteista.

- Ennen koulutuksen käynnistymis-
tä aikataulua pohdittiin kovasti joh-
tuen opetettavien aiheiden määräs-
tä. Oppilaat ovat kuitenkin erittäin 
vastaanottavaisia. Koulutusjakso riit-
tää opetussuunnitelmaan sisällytetty-
jen tekniikoiden ja yksittäisten toimin-
tojen kouluttamiseen. Johtajuuden ja 
uusien asenteiden kouluttaminen ja 
harjoituttaminen vaatisi pidemmän 
ajan.

- Haastatteluissamme jokainen ali-
upseerioppilas toi esille halunsa saada 
Somaliasta tulevaisuudessa yhtenäi-
nen ja demokraattinen oikeusvaltio. 
Erityisesti olemme yllättyneet koulu-
tettavien osoittamasta mielenkiinnos-
ta ihmisoikeus- ja tasa-arvotunneilla, 
joiden onnistumisesta oli ennen kou-
lutuksen alkua voimakkaitakin ennak-
koluuloja ja epäilyjä.
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Esikuntaupseereina
BOSNIA-HERTSEGOVINA
Eufor Althea -operaatio
Sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio, 
jossa käytetään sekä sotilaallisen että 
siviilikriisinhallinnan keinoja

Johdossa EU
Aloitettu joulukuussa 2004
Suomalaisia 4

Suomalaiset työskentelevät esikun-
taupseereina operaatioesikunnassa 
Monsissa (Belgia), joukkojen esikun-
nassa Sarajevossa sekä alueellisessa 
esikunnassa Tuzlassa.

SOMALIAN MERIALUE
EUNAVFOR Somalia -operaatio 
(ATALANTA)
Merioperaatio merirosvouksen hillit-
semiseksi Somalian rannikolla ja Ade-
ninlahdella.

Johdossa EU
Aloitettu joulukuussa 2008
Suomalaisia 4

Suomalaiset palvelevat esikuntaup-
seereina operaation esikunnassa Eng-
lannin Northwoodissa.

UGANDA
EUTM Somalia - European Union 
Training Mission Somalia
Koulutusoperaatio Ugandassa, jonka 
tarkoituksena on tukea Afrikan Uni-
onin AMISOM-operaatiota Somalian 
turvallisuusjoukkojen koulutuksessa.

Johdossa EU
Aloitettu toukokuussa 2010
Suomalaisia 4

Suomi johtaa Ugandan Bihangassa 
kouluttajaryhmää, joka vastaa erityi-
sesti aliupseerikoulutuksesta.

SUDAN
UNMIS - United Nations Mission in 
Sudan
Rauhanturva- ja tarkkailijaoperaatio, 
jonka tehtävänä on Sudanin hallituk-
sen ja paikallisen kansan vapautusliik-
keen rauhansopimuksen täytäntöön-
panon valvominen.

Johdossa YK
Aloitettu huhtikuussa 2005
Suomalaisia 2

Suomalaiset työskentelevät esikun-
taupseereina.

LIBERIA
UNMIL - United Nations Mission in 
Liberia
Rauhanturvaoperaatio, jonka tehtä-
vänä on tukea tulitaukosopimuksen 
täytäntöönpanoa, suojata YK:n hen-
kilöstöä ja omaisuutta sekä tukea hu-
manitääristä avustustyötä.

Johdossa YK
Aloitettu huhtikuussa 2005
Suomalaisia 2

Suomalaiset työskentelevät esikun-
taupseereina.

Sotilastarkkailijoina
INTIA-PAKISTAN
UNMOGIP - United Nations Mili-
tary Observer Group in India and Pa-
kistan
Sotilastarkkailuoperaatio, jonka teh-
tävänä on valvoa tapahtumia vuosien 
1971-72 sodan tulitaukolinjan tuntu-
massa Kashmirissa ja raportoida niis-
tä.

Johdossa YK
Aloitettu 1961
Suomalaisia 6

Suomalaiset työskentelevät sotilas-
tarkkailijoina.

 
LÄHI-ITÄ (Egypti - Israel - Liba-
non - Syyria)

UNTSO - United Nations Truce Su-
pervision Organization
Aselevon valvontaoperaatio, jonka 
tehtävänä on valvoa Israelin ja sitä 
ympäröivien arabimaiden kesken sol-
mittuja aseleposopimuksia sekä estää 
yksittäisten tapahtumien kehittymi-
nen kriiseiksi.

Johdossa YK
Aloitettu 1948
Suomalaisia 14

Suomi on ollut mukana operaatios-
sa vuodesta 1967, ja on tällä hetkellä 
operaation suurin kansallisuus. 
Suomalaiset työskentelevät sotilas-
tarkkailijoina eri puolilla operaatioalu-
etta.
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Puolustusvoimien Kansainvä-
lisen Keskuksen PvKvK:n eli 
yleisemmin Fincentin nykyinen 

johtaja, everstiluutnantti Esa Vano-
nen on lähtöjään Niinisalon varuskun-
nan poikia. Oman varusmiespalveluk-
sensa nyt 48-vuotias Vanonen suoritti 
kuitenkin toisessa satakuntalaisessa 
joukko-osastossa eli Porin Prikaatissa. 
- Porin Prikaati oli minulle täysin tie-
toinen valinta. Upseerin ura oli ol-
lut mielessäni jo teini-ikäisestä ja isä-
ni kehotuksesta lähdin tekemään 
uraa jalkaväen puolelta. Hänen mu-
kaansa eteneminen tykistön puo-
lella olisi saattanut olla kivisem-
män tien takana, Vanonen muistaa. 
Esa Vanosen isä Jaakko jäi Tykistöpri-
kaatista eläkkeelle majurin arvoisena, 
viime keväänä edesmennyt setä Matti 

Fincentin johtajan sotilasura alkoi Huovinrinteeltä: 

Porin Prikaati oli 
tietoinen valinta
Teksti ja kuvat: Asko Tanhuanpää

nousi puolestaan kenraalimajuriksi asti. 
- Minulta kysyttiin muutaman ker-
ran varusmiesaikanani, että olen-
ko mahdollisesti sukua kenraali 
Vanoselle, mutta ei siitä sen enem-
piä puhuttu. Halusin pitää taus-
tani puolesta matalaa profii-
lia ja tehdä urani omilla kynsilläni. 
- Niinisalossa olisi saattanut olla jo-
pa ongelmia siitä, että isä oli töissä 
samassa joukko-osastossa, Vanonen 
miettii.
 
Kuri oli kovaa, mutta 
asiallista
Porin Prikaatista Esa Vanonen muistaa 
edelleen hyvin silloisen komppanian-
päällikkönsä, kapteeni Jouko Sinisa-
lon samoin kuin vasta kadettikoulusta 

valmistuneen joukkueenjohtajan Ari 
Käpysen ja aliupseerikoulun linjajoh-
tajan Kari Kallion, “Kanuunakallion”.
- Sinisalo oli jämäkkä upseeri, jo-
ka piti omistaan huolta. Kuri oli ko-
vaa, mutta asiallista. Kari Kallio puo-
lestaan jakoi meille oppia ja ryhtiä 
oikein isän kädestä. Henkilökun-
taa voi luonnehtia asialleen omis-
tautuneeksi ja ammattitaitoiseksi. 
- Palveluspaikkana Porin Pri-
kaati oli kaikin puolin ihanteel-
linen. Koulutus oli tehokasta, 
rehtiä ja reipasta, vaikka välillä jou-
duttiin turhaan odottelemaankin.  
Syyskuussa 1982 Porin Prikaatista ko-
tiutunut Esa Vanonen ei ehtinyt naut-
tia siviilivapaudestaan kuin viikon-
vaihteen ajan, sillä heti seuraavana 
maanantaina oli edessä jo opintojen 

PUITTEET KUNNOSSA. 
Esa Vanosen mukaan Fincentillä on 
Tuusulassa ”hyvät fasiliteetit, erin-
omainen sijainti sekä äärimmäisen 
osaava ja motivoitunut henkilökunta”.
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aloittaminen Kadettikoulussa Santa-
haminassa.
- Porin Prikaatiin palasin muuta-
man kerran kadettina erilaisten har-
joitusten merkeissä, mutta virkaan 
en koskaan Huovinrinteelle astunut. 
Nykyisessä virassa yhteistyö prikaa-
tin väen kanssa onkin sitten ollut lä-
hes jokapäiväistä, Vanonen selvittää. 
 
Kansainvälisyys kiinnosti 
jo nuorena

Esa Vanonen paljastaa olevansa 
töissä sikäli oikeassa paikassa, että 
hänen kiinnostuksensa kansainvälisiin 
tehtäviin alkoi oikeastaan jo lapsuus-
vuosina Niinisalossa.

- Niinisalon YK-koulutuskeskuksen 
ensimmäisenä johtajana toiminut Si-
nivuoren Hannu oli minun uinti-
valmentajani ja toisen johtajan eli 
Tiihosen Ilkan poika puolestaan 
luokkakaverini, Vanonen naurahtaa. 
Vanonen on itse toiminut rauhantur-
vatehtävissä kahdesti. Vuosina 1992 – 
93 hän oli Suomen pataljoonan kulje-
tusupseerina UNDOF:issa Golanilla ja 
2000 – 01 puolestaan Suomen patal-
joonan esikuntapäällikkönä Kosovon 
KFOR-operaatiossa. Vuodet 2001 – 
03 Vanonen työskenteli UNDP:n pie-
naseprojektissa Albaniassa.

Esa Vanosen ura on sivunnut myös 
kotimaassa tiiviisti kansainvälisiä teh-
täviä, sillä hän työskenteli vuosina 

2003 – 07 puolustusministeriön puo-
lustuspoliittisella osastolla kriisinhallin-
taoperaatioista vastaavana vanhem-
pana osastoesiupseerina. Fincentin 
johtoon Vanonen siirtyi sisäasianmi-
nisteriöstä, missä hän toimi siviilikrii-
sinhallinnan kansallisesta koordinoin-
nista vastanneena neuvottelevana 
virkamiehenä vuosina 2007 – 2009. 
 

Puolustusvoimien Kansainvälinen 
Keskus on toiminut vasta pari vuot-
ta Tuusulassa, mutta everstiluutnantti 
Vanosen mukaan toiminta on asettu-
nut uudessa paikassa hyvin uomiin-
sa. PvKvK on suoraan pääesikunnan 
alaisena toimiva itsenäinen laitos. 
- Paikka ja puitteet ovat uusia, mut-
ta yksi asia on säilynyt muuttumatto-
mana Niinisaloon verraten. Kansain-
väliset sotilastarkkailijakurssit ovat 
nimittäin edelleenkin meidän toimin-
tamme lippulaiva. Suomessa on tähän 
mennessä järjestetty kaikkiaan jo rei-
lut 90 tarkkailijakurssia, joiden läpi on 
mennyt pitkälti yli 4 000 tarkkailijaa, 

Pohjoismaisia osanottajia kokonais-
määrästä on ollut noin 90 prosenttia.  
Esa Vanonen korostaa, että toimivan 
kurssitarjottimen mahdollistaa ensi-
sijaisesti äärimmäisen motivoitunut, 
asiansa osaava ja mikä tärkeintä asi-
alleen omistautunut henkilökunta. 
Vanhaa slogania myötäillen Vano-
nen sanoo, että Fincentin väki tietää 
tekevänsä työtä, jolla on tarkoitus. 
- Meidän keskeinen henkilöstö-
resurssimme on opettajapooli, jo-
hon kuuluu noin 70 suomalaista ja 
parikymmentä ulkomaalaista opet-
tajaa. Suuri osa heistä on upseerei-
ta, entisiä tai aktiiveja, mutta muka-
na on myös siviilejä. Keskuksen oma 
henkilöstö huolehtii kurssien joh-
tamisesta ja puitteista, mutta opet-
tajat tuottavat niiden sisällön, toki 
kuitenkin Fincentin ohjauksessa. 
- Tärkeintä on pysyä ajan hermolla. 
Kriisiympäristön vaatimuksia seura-
taan etunojaisesti ja niin kurssivalikoi-
maa kuin niiden sisältöäkin muokataan 
tarpeen mukaan. Ensisijainen tavoite 
on kuitenkin aina sama eli kriisinhallin-
nan osaamisen tuottaminen Suomel-
le, everstiluutnantti Vanonen tiivistää.  

 
 

RAUHANTURVAAJA-
VETERAANIT VIERAI-
LULLA. Esa Vanonen 
toivottaa perinnekilta 
YKSK:n puheenjohtaja 
Matti Mäkeläisen terve-
tulleeksi YK:n kansain-
välisen rauhanturvapäi-
vän juhlaan. 

 

”Kansainväliset sotilas-
tarkkailijakurssit ovat 
edelleenkin toimin-
tamme lippulaiva.



Suurin osa meistä suomalaisista 
on äkkiseltään ajateltuna mel-
ko kaukana sotilaallisesta krii-

sinhallinnasta. Onkin totta, että harva 
meistä on itse ollut rauhanturvaaja-
na, mutta selvästi useamman lähipii-
ristä löytyy henkilö, joka on joskus 
ollut rauhanturvaajana tai suunnitte-
lee lähtöä kriisinhallintatehtäviin. Näi-
tä niin sanottuja rauhanturvaajan ko-
tijoukkoja onkin Suomessa runsaasti. 
Yhtä lailla kun on tärkeää puhua 
suomalaisesta kriisinhallintajoukos-
ta jossain päin maailmaa, on tärkeää 
korostaa myös rauhanturvaajan koti-
joukkojen merkitystä. Kriisinhallinta-
tehtäviin lähteminen koskettaa aina 
useita ihmisiä, jotka jäävät tänne ko-
ti-Suomeen ja joiden tuki maailmalla 
oleville rauhanturvaajille on ensiarvoi-
sen tärkeää.

Sotilaallinen kriisinhallinta eli tutta-
vallisemmin rauhanturvaaminen on-
kin mielestäni rauhanturvaajan ja 
hänen läheistensä yhteinen projek-
ti alusta loppuun asti. Jo harkittaes-
sa tehtäviin hakeutumista asiaa kan-
nattaa pohtia omien läheisten kanssa 
- on läheisinä sitten vaimo, lapset, tyt-
tö-/poikaystävä tai vanhemmat - kos-
ka lähtö vaikuttaa myös heidän elä-
määnsä sekä arjen käytäntöjen että 
tunteiden tasolla. Usein kotiin jäämi-

Kokonaisvaltaisen 
kriisinhallinnan strategia 
laaditaan kotona

nen onkin hankalampaa kuin lähte-
minen, koska kotiväellä arki jatkuu 
samanlaisena kuin aikaisemmin eivät-
kä he pääse rauhanturvaajan tavoin 
kokemaan uusia asioita jännittäväs-
sä ympäristössä. Lisäksi kotijoukkoja 
usein vaivaa epätietoisuus sekä pelko 
ja huoli läheisestään.

Sanotaan, että hyvin suunniteltu 
on puoliksi tehty, ja se pätee myös 
tähän ”kokonaisvaltaisen kriisinhal-
linnan” strategiaan, jossa otetaan 
huomioon myös kotijoukkojen roo-
li. Mitä paremmin asiat on etukä-
teen yhdessä mietitty ja sovittu, si-
tä paremmin palvelusaika ja erillään 
olo yleensä sujuvat sekä kotona että 
kaukana. Etukäteen kannattaa pohtia 
myös käytännön asioiden järjestämis-
tä. Esimerkiksi näin naisen näkökul-

masta niitä hankalia tilanteita, kuten 
minne auto viedään huoltoon jos se 
hajoaa tai miten sulakkeet vaihde-
taan. Jos rauhanturvaajan perheessä 
on lapsia, kannattaa etukäteen miet-
tiä myös lasten hoidon järjestämistä, 
koska yksinhuoltajan arki ei ole aina 
yksikertaista toisen vanhemman olles-
sa toisella puolen maailmaa. Kun asi-
at suunnitellaan etupainotteisesti, vä-
henee turhien puhelimessa käytyihin 
riitojen riski.

Rauhanturvaajan hyvinvoinnin ja 
jaksamisen näkökulmasta kotijoukko-
jen tuki on tärkeää. Omassa työssäni 
saadun kokemuksen perusteella roh-
kenen väittää, että kotiasioiden olles-
sa kunnossa, rauhanturvaajat voivat 
pääsääntöisesti hyvin. Kuormittavista 
työtehtävistä ja pitkistä päivistä selvi-
ää helpommin, kun tietää, että koto-
na asiat ovat järjestyksessä eikä niistä 
tarvitse murehtia. 

Entäs kotijoukkojen jaksaminen sit-
ten, kuka siitä huolehtii ja mikä ikä-
vään auttaa? Puhuminen ja asioiden 
jakaminen auttaa tai on ainakin askel 
oikeaan suuntaan, koska yhteydenpi-
to ympäri maailman on melko help-
poa näinä päivinä. Palvelusvapaat 
myös mahdollistavat yhdessä olon 
tietyin väliajoin. Sanotaan, että tie-
to lisää tuskaa, mutta itse epäilen si-
tä suuresti. Tästä syystä kannustaisin 
rauhanturvaajia kertomaan olostaan 
ja elostaan läheisilleen siinä määrin, 
missä se on mahdollista. Rauhantur-
vaajia sitoo vaitiolovelvollisuus eikä 
operatiivisista asioista ole siten mah-
dollista puhua, mutta mikään ei estä 
kertomasta omasta arjestaan ja aja-
tuksista. Puolin ja toisin ikävää on hel-
pompi kestää, kun tietää, mistä toisen 
arki muodostuu ja mitä toinen siellä 
kaukana tekee. 

Haluaisin kannustaa kriisinhallinta-
tehtäviin lähteviä ottamaan läheiset 
mukaan tähän kokonaisvaltaisen krii-
sinhallinnan strategiaan, koska koti 
ja läheiset ovat kuitenkin niitä pysy-
viä tekijöitä elämässä - ajanjakso rau-
hanturvaajana on vain pieni osa elä-
mää. Oman elämän tärkeät ihmiset 
ovat niitä, jotka tukevat sekä hyväs-
sä että pahassa - on hän sitten kotona 
tai tuhansien kilometrien päässä maa-
ilmalla.

Kirjoittaja Paula Hurttia työs-
kentelee kansainvälisten asioi-
den sosiaalikuraattorina Porin 
Prikaatissa.
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”Mitä paremmin asiat 
on etukäteen yhdessä 
mietitty ja sovittu, sitä 
paremmin palvelusaika 
ja erillään olo yleensä 
sujuvat sekä kotona 
että kaukana.
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Porilaisen päiväkirja

Porin Prikaatiin siirtyneet
Reservistä: 
Varastonhoitaja 
Janne Rautiainen 17.5.2010 
Toimistosihteeri 
Anne Lindfors 7.6.2010 
Kersantti Jyrki Ruohonen 5.7.2010
 
Tykistöprikaatista: 
Yliluutnantti Timo Hiljanen 1.6.2010 
  
Porin Prikaatista siirtyneet
Reserviin: 
Varastonhoitaja 
Markku Kaunismäki 1.4.2010 
Ylikersantti 
Raimo Lamminen 20.5.2010 
Kersantti Sanna Kantola 1.7.2010 
Kersantti Martti Nikunoja 1.7.2010 
Kersantti Markus Rantanen 1.7.2010 
Kersantti Ilmari Pärnä 1.7.2010 
Kersantti Niina Valtanen 1.7.2010 
Kersantti Timo Kaappa 9.7.2010 
  
Merivoimien Esikuntaan: 
Majuri Dieter Flemmich 1.7.2010 
  
Tykistöprikaatiin: 
Yliluutnantti Tomi Veijalainen 
1.7.2010 
  

Puolustusvoimain lippu-
juhlan päivän 4.6. ylen-
nykset ja palkitsemiset 
Porin Prikaatissa 
Tasavallan presidentti on ylentänyt 

Majuriksi: 
Kapteeni Jyrki Kuusrainen 
Kapteeni Mika Ventelä 

Kapteeniksi: 
Yliluutnantti Niko Savolainen 
Yliluutnantti Jari Levo 
  
Yliluutnantiksi: 
Luutnantti Sami Ahola 
Luutnantti Hannu Kaikkonen 
Luutnantti Tuomo Koivisto 
Luutnantti Markku Korpela 
Luutnantti Juha Rinta-Keturi 
Luutnantti Kari Sorkkila 

Reservissä: 
Kenttärovasti Jukka Lehto majuriksi 
  
Palkitsemiset 

3. luokan vapaudenristi 
Majuri Roi Helminen 

4. luokan vapaudenristi 
Kapteeni Lauri Kajava 
Yliluutnantti Aki Hugg 
Yliluutnantti Juha Mäkinen 

Sotilasansiomitali 
Kapteeni Jari Ojala 

Suomen Leijonan komentajamerkki 
Eversti Timo Rotonen 

Suomen Leijonan ritarimerkki 
Kapteeni Jouni Mäentaus 

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi 
Yliluutnantti Petri Eskola 
Taloussuunnittelija Katja Marjanen 

Valtion virka-ansiomerkki 
Eversti Markku Aherto 
Suunnittelija Eino Halme 
Kokki Tarja Holvisola 
Luutnantti evp Heikki Mäkelä 
Kokki Marjo Nakkila 
Kapteeni evp Tero Nikander 
Varastonhoitaja Risto Virtanen 
Insinöörimajuri Tapio Vuori 

Muut huomionosoitukset: 

Tykkimiesmitali soljen kera ansioista 
tykistön hyväksi 
Yliluutnantti Juhani Soranko 

Kunniakirjat stipendeillä aloitteesta 
”2001PV IP -yhteyksien siirtäminen 
YVI2-kenttätelejärjestelmään” 
Luutnantti Matti Kronman ja luut-
nantti Henri Palin 

Kunniakirja Huoltotarvelaskuri-aloit-
teesta 
Majuri Rainer Kemppainen 

Kunniakirja aloitteesta ”Sotavaruste-
koodiston päivittäminen” 
Yliluutnantti Jari-Pekka Mustonen 



VETERAANIT VIERAANA. Kansallisen veteraanipäivän viettoon liit-
tyen Porin Prikaati kutsui Satakunnan ja Varsinais-Suomen ”kunnia-
kansalaiset” vierailulle Huovinrinteelle. Kutsua noudatti lähes 300 
veteraanisukupolven edustajaa, joiden vierailuohjelmaan sisältyi mm. 
tutustuminen varusmiehille annettavaan kriisinhallintakoulutukseen. 
Koulutusnäytöksen ohella veteraanit ehtivät vaihtamaan mielipiteitä 
tämän päivän maanpuolustajien kanssa. 

ALPPIMAAN MINISTERI.
Sveitsin puolustusministeri Ueli 
Maurer (oik.) vieraili toukokuus-
sa Suomessa puolustusministeri 
Jyri Häkämiehen isännöimänä. 
Säkylässä Maurer tutustui suoma-
laiseen kriisinhallintakoulutuk-
seen ja keskusteli kansainväliseen 
valmiusjoukkoon koulutettavien 
varusmiesten kanssa. 

Tapahtumia...
Teksti ja kuvat: Matti Vihurila
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PELIPAITA JA SEN KANTAJA. 
Vancouverin olympialaisissa Suo-
men pronssijoukkueessa pelannut 
jääkiekkoilija Janne Niskala luovut-
ti kesäkuussa pelipaitansa ”kasvatta-
jajoukko-osastolleen” Porin Prikaa-
tille. Olympiajoukkueen pelipaita 
numero 21 sijoitettiin aluksi näytil-
le Huovinrinteen sotilaskotiin ja siir-
retään myöhemmin Porilaismuseon 
kokoelmiin. Rauman Lukon kasvatti 
Janne Niskala suoritti asevelvollisuu-
tensa v. 2002 Porin Prikaatin 3.Jää-
kärikomppaniassa, missä hänet kou-
lutettiin panssarintorjuntamieheksi. 
Prikaatissa ja sen edeltäjäjoukko-
osastoissa palvelleita muita olym-
piavoittajia ovat mm. kaikki suoma-
laiset 1 500 m:n olympiavoittajat eli 
Paavo Nurmi, Harri Larva ja Pekka 
Vasala sekä ampumahiihtäjä Heik-
ki Ikola. Paidan luovutustilaisuuteen 
osallistui myös Jääkiekkoliiton pu-
heenjohtaja Kalervo Kummola, joka 
hänkin on entisiä ”Porilaisia”.

PARAS LAJISSAAN. Maan-
puolustuskiltojen liit-
to palkitsi Porilainen-leh-
den vuoden 2009 parhaana 
joukko-osastolehtenä. Tun-
nustus jaettiin liiton kevät-
kokouksessa Tampereella.
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Laatuelämää laatujoukoille – 
täällä myös porilainen viihtyy

SSO
SUUR-SEUDUN
OSUUSKAUPPA

1,8 miljoonaa 
tarinaa
Mikä yhdistää 1,8 miljoonaa suomalaista? 
Se on oma osuuskauppa. 
S-ryhmän omistajina on jo yli 1,8 miljoonaa 
suomalaista. Oma osuuskauppa yhdistää 
ja tarjoaa palveluja niin arkeen kuin 
elämän suuriin juhlahetkiin. 
S-ryhmässä olet hyvässä seurassa.

Asiakasomistajuus kannattaa!

Olet liian nuori
murehtimaan
eläkkeestäsi.

Tänään on paras päivä hoitaa asia kuntoon. Tehdään 
yhdessä eläketoiveitasi vastaava säästösuunnitelma. 
Tutustu mahdollisuuksiin ja sovi aika tapaamiseen 
osoitteessa op.fi /paraspaiva. Kysy lisää Osuuspankista 
tai soita 0100 0500. Etua elämään. OP-Pohjolasta.

Olet liian nuori
murehtimaan
eläkkeestäsi.
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Varusmiehestä 
Kosovon kokijaksi

Portilla seisovat vuorossa keskel-
lä päivää alikersantit Mikko Rah-
ja ja Jussi Kesäläinen. Heille hakeu-
tuminen valmiusjoukkokoulutukseen 
ja sitä kautta operaatioon lähti kiin-
nostuksesta kriisinhallintaan ja uusiin 
kokemuksiin.

- Olin suorittanut turvallisuusalan 
perustutkinnon ennen inttiä. Siihen 
alaan liittyen kiinnostuin myös rau-
hanturvatehtävistä ja hain tähän kou-
lutukseen, Mikko Rahja kertaa hakeu-
tumistaan.

- Minua puolestaan motivoi mah-
dollisuus nähdä hieman elämää muu-
allakin päin, Jussi Kesäläinen lisää.

Tulevasta syksystä näyttää olevan 
tulossa kriisinhallinnan kannalta mel-
ko hiljainen. Tshadin operaation pää-
tyttyä valmiusjoukon varusmiehillä on 
käytännössä ollut mahdollisuus pääs-
tä palvelemaan kahteen operaatioon, 
Afganistaniin tai Kosovoon. Kosovon 
tehtävä jäänee vartiojoukkueellakin 
suhteellisen lyhyeksi, sillä varusmie-
het tietävät lähtevänsä supistettavaan 

operaatioon noin 4 - 6 kuukauden 
mittaiselle komennukselle. Motivaa-
tiota se ei kuitenkaan nuorilta miehil-
tä ole syönyt.

- Jos mahdollista, niin haluaisim-
me jatkaa jossakin toisessa tehtäväs-
sä syksyn jälkeen. Jos kotiudumme, 
jatkamme työelämässä ja opiskelujen 
parissa, kaksikko toteaa.

Varusmiehet kehuvat sekä vuoden 
mittaista valmiusjoukkokoulutusta et-
tä valmistautumista Kosovoon. Eri-
tyistä kiitosta saavat Kosovosta saa-
puneet toimialuekouluttajat, joukon 
yhteyshenki ja koulutuksen tunnelma.

- Kosovosta tulleet toimialuekoulut-
tajat tuovat aivan viimeisen näkemyk-
sen toimintatavoista ja alueesta. Se on 
ollut tosi hyvä juttu.

- Tuntuu, että tässä on hienoinen 
ero siihen, mitä varsinaisessa varus-
mieskoulutuksessa tuli vastaan. Nyt 
meitä koulutetaan kuin mitä tahansa 
operaatioon lähtevää joukkoa, Kesä-
läinen kiittelee.

Auto lipuu kohti Camp 
Maurin porttia. Vartio-
miehen selkeät käsimer-
kit kehottavat pysäh-
tymään. Kulkuluvat ja 
auton alustan tarkistus 
sujuvat jo tottuneen nä-
köisesti. Kansainvälisen 
Valmiusjoukon varusmie-
het viimeistelevät koulu-
tustaan ennen siirtymis-
tä heinäkuun 15. päivä 
vartiojoukkueeksi Koso-
voon.

KIITOSTA KOULUTUKSELLE. Ali-
kersantit Jussi Kesäläinen (vas.) ja 
Mikko Rahja lähtevät luottavaisin 
mielin Kosovoon. Vuoden koulu-
tus Huovinrinteellä höystettynä 
Kosovosta tulleiden toimialue-
kouluttajien tuoreimmilla opeilla 
saavat kiitosta.

Teksti ja kuva: Markus Malila
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Vuosittain Porin Prikaatin pal-
velukseen astuu henkilöitä, 
joilla on kaksoiskansalaisuus. 

Heistä useimmat ovat viettäneet elä-
mästään suurimman osan Suomessa, 
joten myös paikallinen kulttuuri on 
tuttu. Varusmiehet Like Tang ja Henk 
Reder ovatkin tässä suhteessa erikoi-
sempia tapauksia, sillä heistä kumpi-
kaan ei puhu suomea.

Tangin molemmat vanhemmat ovat 
kiinalaisia, mutta hän asui Suomessa 
2–10 -vuotiaana.  Täällä vietetyn ajan 
jälkeen perhe muutti takaisin Tangin 
synnyinmaahan Kanadaan, joten hä-
nellä on sekä Suomen että Kanadan 
kansalaisuus. Suomenkielen taito on 
häneltä kuitenkin vuosien varrella 
unohtunut kokonaan.

Rederin äiti taas on suomalainen 
ja isä yhdysvaltalainen. Hän on asu-
nut koko ikänsä Yhdysvalloissa, mut-
ta täällä asuvien sukulaisten ansios-
ta suomalaisuus on pysynyt tärkeässä 
asemassa miehen elämässä.

 
Elämänkokemuksia etsi-
mässä

Molempien matka armeijan ”har-
maissa” alkoi henkisesti jo sinä päivä-
nä, kun lähetystön lähettämä kutsun-
takirje kolahti postiluukusta sisälle.

 - Päätin suorittaa asepalveluksen, 
koska minulla oli vapaata syksyyn as-
ti. Lisäksi ajattelin armeijan antavan 
runsaasti elämänkokemusta, kertoo 
Tang.

Rederin motiivit olivat taas hieman 
erilaiset.

- Näytin kutsuntakirjeen historian-
opettajalleni. Hän sanoi, etten kyke-
nisi suorittamaan asepalvelusta Suo-
messa, joten päätin todistaa hänen 

mielipiteensä vääräksi. Äitini innostui 
asiasta heti, mutta isäni ei ollut kovin-
kaan mielissään. Monet kaverit eivät 
edes uskoneet, että Suomella on ar-
meijaa, hymähtää Reder.

- Myös tarinat talvisodan sankareis-
ta ovat tehneet minuun vaikutuksen. 
Ne ovat nykyään suuressa suosiossa 
myös muiden amerikkalaisten nuor-
ten keskuudessa, hän jatkaa.

Kummallakaan ei ollut tietoa siitä, 
millaista aika armeijassa tulisi oikeas-
ti olemaan.

- Tietoni perustuivat lähinnä siihen, 
mitä olin esitteistä lukenut. Joka ta-
pauksessa tiesin koulutuksen olevan 
rankka. Vaikka en suomea puhunut-
kaan, en ollut huolissani siitä. Minulle 
kerrottiin, että kyllä siellä englantiakin 
osataan, selittää Tang.

- Suomalaiset puhuvat pääosin 
erinomaista englantia. Kieltä osaa-
mattomat saattavat kuitenkin välillä 
turhautua ja käskevät opettelemaan 
suomea, täydentää Reder.

- Suhtautuminen meihin on ollut 
erittäin myönteistä, emmekä ole saa-
neet mitään erityiskohtelua. Olemme 
kuin kaikki muutkin, hän jatkaa.

Erityisesti ensimmäinen päivä ja aa-
mu jäivät molemmille mieleen.

- Jännitin hirveästi ja yritin suoriu-
tua kaikesta täydellisesti. Hetken jo 
mietin koko homman lopettamista, 

”Hetken jo mietin koko 
homman lopettamista, 
mutta tupakaverini 
auttoivat jaksamaan.

HYMY HUULESSA. Kaksoiskan-
salaiset Henk Reder ja Like Tang 
suorittavat varusmiespalvelus-
taan Porin Prikaatissa. Kielimuu-
ria aluksi jännittäneet miehet sa-
novat armeijan tuoneen paljon 
uusia ja kasvattavia kokemuksia. 
Tupakavereiden tuella hankalim-
mistakin tilanteista on selvitty tii-
mityöllä.

Kaksoiskansalaisuus ja 
asevelvollisuus

Asepalveluksesta vapautetaan hen-
kilöt, joilla on Suomen kansalaisuuden 
lisäksi toinenkin kansalaisuus, ja jotka 
ovat asuneet pysyvästi ulkomailla vä-
hintään seitsemän vuotta.

Alle seitsemän vuotta ulkomailla 
asuneen henkilön ei tarvitse suorittaa 
asepalvelusta, jos hän kykenee todis-
tamaan, ettei hänellä ole minkäänlai-
sia siteitä Suomeen. Jos henkilö kui-
tenkin päättää muuttaa pysyvästi 
Suomeen sen ikäisenä, että hän ehtisi 
vielä suorittaa asepalveluksen, on hä-
nen pakko se myös suorittaa.

Ulkomailla pysyvästi asuvan pelkäs-
tään Suomen kansalaisen on suoritet-
tava asepalvelus. Kaksoiskansalaisuu-
den omaavan henkilön ei kuitenkaan 
tarvitse suorittaa asepalvelustaan, jos 
hän on sen jo suorittanut toisessa ko-
timaassaan

mutta tupakaverini auttoivat jaksa-
maan, myöntää Reder.

Kummatkin miehet ovat samaa 
mieltä siitä, että hyvät kaverit ovat ar-
meijan parasta antia. Huonoimmaksi 
kokemukseksi taas nimetään liian hi-
taasti etenevät asiat. 

- Esimerkiksi häviämisilmoituksen 
tehtyäni jouduin odottamaan mon-
ta kuukautta uusia varusteita. Lisäk-
si armeijassa aina kiirehditään odotta-
maan. Se on usein ärsyttävää, toteaa 
Tang.

Molemmat kuitenkin uskovat ar-
meijasta olevan heille hyötyä myös 
tulevaisuudessa. Hyviin ystäviin ai-
otaan pitää yhteyttä jatkossakin, ja 
miehet kertovat myös oppineensa 
paljon tiimityöskentelystä.

- Olen oppinut toimimaan hyvin 
erilaistenkin ihmisten kanssa. Olin en-
nen armeijaan tuloani ehkä hieman 
varautunut, mutta täällä olen pakos-
takin joutunut sosiaalisiin tilanteisiin. 
Sen ansiosta minusta on tullut hyvin-
kin sosiaalinen kaveri, toteaa Reder.

Kaksoiskansalaisena 
kasarmilla
Teksti ja kuva: Kari Ahotupa 



Kesä saapui viimein kolean ke-
vään jälkeen ja tätä kirjoitet-
taessa odotellaan jo prikaatiin 

heinäkuun alokaserää, jonka vahvuus 
lienee 1 300 varusmiestä ja –nais-
ta.  Tähän liittyen yhdistyksemme on 
mukana valtakunnallisessa Sotilasko-
tiliiton toimeenpanemassa villasuk-
kakampanjassa, jossa tavoitteena on 
kutoa kaikille vuoden 2011 saapumi-
serien alokkaille villasukat.  Tempaus 
liittyy Sotilaskotiliiton 90v-juhlavuo-
teen.  Aiheesta tarkemmin sisartiedot-
teessa 3/2010.  Elämä sotilaskodissa 
pyörii jo rutiinilla huolimatta väliaikais-
tiloista rajoitteineen ja peruskorjaus-
hanke etenee omalla painollaan.  En-
nen kesälomia saatiin tehtyä päätökset 
keittiön kone- ja laitehankinnoista.

Kevään ja kesän 
tapahtumia

Sotilaskotiyhdistyksen kevätkoko-
us pidettiin upseerikerholla 25.3. ja ta-
van mukaan huomioitiin ansioituneita 
sisariamme.  Suomen Sotilaskotiliiton 
myöntämän hopeisen ansiomerkin sai 
säkyläläinen Marita Torkkeli.  Säkylän 
Sotilaskotiyhdistys huomioi pronssisel-
la ansiomerkillä seuraavat sisaret: Elina 
Halminen, Outi Juhela, Päivi Lainik-
ka, Airi Luukkonen, Airi Kuusisto ja 
Reija Kuusisto. Tämän lisäksi jaettiin 
11 harrastusmerkkiä.  Jaetuista vuosi-
merkeistä arvokkaimman eli 40-vuo-
tismerkin sai euralainen Anja Wikki 
pitkäaikaisesta sitoutumisesta sotilas-
kotitoimintaan, 25-vuotismerkin sai-
vat Seija Aaltonen, Eeva Luoto, Ka-
tariina Ketola, Pirjo Kurppa ja Seija 
Voutilainen, 10-vuotismerkin Anne 
Haavisto, Terttu Hakala, Pia Kuusisto, 
Mirja Lindroos, Hanna Luoto, Hanna 
Rannanmäki ja Anna-Liisa Syrilä.

Huhtikuussa vietettiin sotilaskodin 
henkilökunnan virkistyspäivää. Tapah-
tumaan osallistuneet saivat tutustua 
suolahuonehoitoihin Huittisten Suola-
huoneella ja nauttia sen jälkeen päiväl-
lisen Huittisten Härkäpakarissa. 

Huhtikuussa Sastamalaan suuntau-
tuneella sisarten kevätretkellä tutus-
tuttiin Pyhän Olavin kirkkoon, josta li-

sää Seija Heiskan laatimassa jutussa 
”Sisarten kirkkomatka.”

Toukokuussa Sotilaskotiliiton ke-
vätkokouksessa Rovaniemellä yhdis-
tystämme edustivat Marja Syrilä, Pir-
jo Vaano, Airi Kuusisto ja Marjaana 
Vihottula. Toukokuussa myös kun-
toilimme ja osallistuimme vuotuiseen 
naisille suunnattuun massaliikuntata-
pahtumaan Turussa.  Aiheesta enem-
män seuraavalla sivulla.

Kesäkuussa saunottiin jälleen poru-
kalla yhteisessä saunaillassa Pyhäjär-
ven rannalla sijaitsevalla Pyhäpirtillä.

Pitkäaikainen sotilaskotimme työn-
tekijä Sirkka-Liisa Kiiski jäi eläkkeel-
le heinäkuun alusta lukien ja sotilasko-
tiyhdistys huomioi häntä yhdistyksen 
standaarilla ja muistolahjalla.  Uutena 
työntekijänä toukokuussa taloon tullut 
restonomi Paula Silver on kesän kulu-
essa perehtynyt tehtäviinsä ja hänes-
tä tarkemmin toisaalla tässä lehdessä.

Kesän kääntyessä kohti 
syksyä

Sisarten perinteinen kesäretki teh-
dään elokuussa (7.8.) Mouhijärvelle 
Villa Royaliin, ”kuninkaalliseen huvi-
laan” ja tutustumiskäynnin yhteydessä 
on myös ruokailu.  Lisää kohteesta net-

tiosoitteessa www.suomenvillaroyal.
com ja sisartiedotteessa 3/2010.

Syyskuussa (9.9) kutsuu ”etelän erä-
maa” eli teemme virkistysretken Raa-
sin leirikotiin Yläneelle.  Luvassa on 
saunomista, pientä iltapalaa ja muka-
vaa yhdessäoloa.  Ken ei ole Raasissa 
ennen käynyt, tehköön sen nyt, sillä 
paikka on tutustumisen arvoinen.

Naisten Valmiusliitto järjestää myös 
erilaisia koulutustapahtumia sotilasko-
tisisarille ja niihin voi ilmoittautua joko 
nettisivuilla www.naistenvalmiusliitto.
fi tai suoraan ko. kurssin järjestäjille.  
Erityisesti Säkylässä syyskuussa järjes-
tettävä ”Naisten Turvapäivä” -kurs-
si kannattaisi pitää mielessä, sillä se 
koskee arjen turvallisuutta ja voi olla 
hyödyksi meille jokaiselle tässä muut-
tuvassa maailmassa.  Kurssilla saa mo-
nipuolista tietoa ja vinkkejä mm. kodin 
turvallisuuteen ja henkilökohtaiseen 
arjen turvallisuuteen liittyvissä asiois-
sa.  Kurssin johtajana toimii yhdistyk-
semme koulutussisar ja varapj. Marita 
Torkkeli, jolle voi ilmoittautua suoraan.  
Tästä ja muista kursseista lisää sisartie-
dotteessa 3/2010 ja nettisivuilla www.
sotku.fi. 

 Hyvää ja lämmintä kesänjatkoa kai-
kille sisarillemme ja sotilaskotimme 
henkilökunnalle!

VIHERHIUKKASET 
2/2010  www.sotku.fi

Laatinut: Helena Koivisto

ARVOKKAITA TUNNUSTUKSIA. Anja Wikki (vas.) vastaanotti sotilaskotiyh-
distyksen kevätkokouksessa arvokkaan 40-vuotismerkin. Marita Torkkelin 
rintaan kiinnitettiin Sotilaskotiliiton myöntämä hopeinen ansiomerkki. 
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Reippaat sotilaskotisisaret huo-
lehtivat myös fyysisestä ja 
henkisestä jaksamisestaan.  

Säkylän Sotilaskotiyhdistys järjesti 
toukokuussa sisarilleen mahdollisuu-
den osallistua Naisten Kuntovitosel-
le hankkimalla vihreät t-paidat ja kul-
jetuksen tapahtumapaikalle. Naisten 
Kuntovitoselle voi osallistua joko kä-
vellen tai juosten ja reittejä on kolme: 
5 km:n sauvakävelyreitti, 6 km:n kä-
velyreitti ja 10 km:n juoksureitti. Läh-
tö ja maalipaikka on Paavo Nurmen 
stadion ja reitit kiertävät Aurajoen 
rantoja aina Halisten sillalle saakka. 
Tapahtuman taustalla on Turun Ur-
heiluliitto ja se järjestettiin ensi kertaa 
Kupittaalla 1988.

Tapahtumaa juonsi jo aiemmilta 
kuntovitosilta tuttu Marco Bjurström 

Vain taivas rajana 
Naisten kuntovitosella

ja musiikista vastasi Suurlähettiläät. 
Tapahtuman avasi kansanedustaja 
Ilkka Kanerva. Stadionille oli pystytet-
ty kauneuteen, terveyteen, liikuntaan 
ja hyvinvointiin liittyviä eri firmojen 
tuote-esittelykojuja, joissa sai mais-
tiaisia, saattoi nauttia hieronnasta tai 
saada opastusta ihonhoitoon. Kaikil-
le osallistujille jaettiin tapahtumasta 
muistoksi t-paita, joka oli tänä vuon-
na punainen. Ohjelmassa oli liikunta-
esityksiä ja mm. uutuuslaji ”Zumban” 
esittelyä. Ennen lähtölaukausta Mar-
co Bjurström veti reippaaseen tyyliin-
sä sellaiset alkujumpat, jossa hiki var-
masti irtosi. Osa joukostamme eteni 
juosten Halisten sillan kautta Aura-
joen toiselle puolelle, osa sauvakäveli 
ja loput kävelivät Tuomaansillan ylit-
täen joen toiselle puolen ja edelleen 

teatterisillan kautta stadionille maa-
liin. Sää suosi, aurinko paistoi ja ihmi-
set seurasivat menoa katujen varsil-
la. Tunnelma oli korkealla, rajana vain 
taivas!

Maaliin saapui kukin omaan tah-
tiinsa. Suhteellisen pieni ryhmämme 
hajaantui juoksijoiden erotessa käve-
lijöistä, mutta maalin jälkeen eväs-
kassin antimia nauttiessamme kat-
somossa tai kentällä piknikillä tutut 
vihreäpaidat jälleen löytyivät. Sade-
kuuro yllätti tapahtuman loppupuo-
lella juuri kotiinlähdön hetkillä, mut-
ta minkä kesä kastelee, sen se myös 
kuivaa. Reissu oli ainakin allekirjoitta-
neen mielestä sen verran hauska, et-
tä se kannattaisi tehdä uudelleen vielä 
isommalla ja näkyvämmällä porukalla.

Teksti ja kuva: Helena Koivisto
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Teksti ja kuvat: Seija Heiska

Aurinkoisena, mutta koleana 
kevätiltana huhtikuun lopul-
la täysi bussilastillinen vihreitä 

sisaria matkasi tutustumaan Tyrvään 
Pyhän Olavin kirkkoon. Jos ulkona 
oli koleaa, niin kirkossa oli suoras-
taan kylmä - kiitos paksujen kiviseini-
en, jotka olivat varastoineet itseensä 
viileät muistot pakkastalvesta.  Sisään 
astuttua mieltä kuitenkin lämmit-
ti kirkon sisäosien kauneus ja eten-
kin Kuutti Lavosen ja Osmo Rauha-
lan maalaukset. 

Meidän retkiohjelmaamme kuului 
myös opastus, jota istuimme kuunte-
lemaan penkkeihin. Tyyliltään myö-
häiskeskiaikainen harmaakivikirkko 
on valmistunut vuoden 1510 tienoil-
la. Se toimi aikoinaan Tyrvään seu-
rakunnan pääkirkkona, mutta uuden 
kirkon valmistuttua tämä kirkko jäi 
vaille käyttöä. Pyhän Olavin kirkko oli 
tyhjillään ja unohdettuna, mistä joh-
tuu sen sisätilojen säilyminen alkupe-
räisessä 1600 -1700-luvun asussa. 

Kirkon katto uusittiin osittain1990-
luvun puolivälissä pääasiassa talkoo-
työnä. Katolla oli yhteensä 17 000 
veistettyä ja tervattua paanua, kun 
31.8.1997 vietettiin paanukaton val-
mistumisjuhlaa. Vain kolme viikkoa 
myöhemmin, sunnuntaina 21.9.1997 
uusi katto oli tuhopolttajan jäljiltä sa-
vuavina raunioina. Tuhopoltto rai-
vostutti ja sisuunnutti seurakuntalai-
sia niin paljon, että kirkko päätettiin 
kunnostaa. Kunnostuksen suunnitte-
lu aloitettiin heti samana syksynä ja 
1999 alkoivat vuosisadan toiset paa-
nutalkoot. Nyt paanuja tarvittiin kirk-
koon, asehuoneeseen ja sakaristoon 
yhteensä 34 000 kpl.  

Vapaaehtoisia veistäjiä oli satoja ja 
paanut saatiin veistetyksi seuraavan 
vuoden tammikuun puoliväliin men-
nessä. Kattoristikoiden tekoon ja si-
sätilojen kunnostukseen osallistui tal-
koolaisten lisäksi Ikaalisten Käsi- ja 

taideteollisuusoppilaitoksen oppilai-
ta.  Vuoden 2000 loppuun mennes-
sä kirkko oli saatu ulkoasultaan kun-
nostettua. Sisätiloista piirustukset on 
laatinut arkkitehti Ulla Rahula. Sisäti-
lojen valmistuttua kirkko otettiin uu-
delleen käyttöön 3.8.2003.

Vuosina 2005 - 2009 taiteilijat La-
vonen ja Rauhala maalasivat kirkon 
sisäosiin kaikkiaan 101 kuvaa. Työ 
tapahtui kesäisin ja tänä aikana kirk-
ko oli yleisöltä suljettuna. Kuvat pal-
jastettiin ja kirkko avattiin yleisölle 
15.9.2009. Kiinnostus kuvia kohtaan 
oli valtava ja jo viime syksyn aikana 
niihin ehti tutustua yli 40 000 kävijää. 
Nyt me vihreät sisaretkin saimme tu-
tustua näihin kuuluisiin kuviin ja kuul-

la oppaalta selitykset niistä. 
Niskat kenossa ihmettelimme ja 

ihailimme kirkkoa, sisustusta ja kirk-
kotaidetta, kunnes oli aika siirtyä seu-
raavaan kohteeseen. Pitäähän kir-
kossa käynnin päälle toki nauttia 
kirkkokahvit. Ne oli katettu tällä ker-
taa Liekorantaan, Vammalan asemaa 
vastapäätä olevaan ravintolaan. Nä-
kemistä ja vanhaa historiaa henki tä-
mäkin paikka. Mitä kaikkea voisivat-
kaan vanhan matkustajakodin seinät 
kertoa! Emme tosin jääneet tällä ker-
taa seinien tarinoita kuuntelemaan, 
vaan lämmittävän kahvin ja makoi-
san piirakan jälkeen oli edessä koti-
matka monta kokemusta ja ajatusta 
rikkaampana.

Sisarten kirkko-
matka tuhansien 
paanujen alla



Sotilaskotiin saatiin toukokuun 
alussa uusi vuoron esimies, so-
tilaskodinhoitaja Paula Silver.  

Ajankohta ei ollut ehkä helpoin mah-
dollinen, sillä varsinainen sotilaskoti 
on remontissa ja nyt toimitaan väliai-
kaisissa tiloissa. Lisäksi työuran alkuun 
sattui vielä elintarvikealan lakko, joka 
uhkasi tyhjentää supermarkettien li-
säksi sotilaskodinkin hyllyt. 

- Munkkien tuotanto pyrittiin kui-
tenkin turvaamaan, naurahtaa Silver. 

- Tämäkään ei ole väliaikaisissa ti-
loissa kuitenkaan maailman helpoin 
tehtävä, sillä keittiö- ja varastointiti-

lat ovat rajalliset. Esimerkiksi suklaata 
ei voida varastoida yhtä suuria mää-
riä kuin ennen. Täytyy siis priorisoida, 
mitä voidaan säilyttää ja mitä ei, hän 
jatkaa. 

Lukuisat haasteet eivät kuiten-
kaan tunnu pelästyttävän työnsä juu-
ri aloittanutta Silveriä. Erittäin laajal-
la koulutuksella on varmaan arpansa 
tässä. Silverillä on nimittäin takanaan 
ruokapalvelun perustutkinto, kokin 
ammattitutkinto, leipuri-kondiitto-
rin tutkinto sekä restonomin tutkinto 
(amk), unohtamatta tietenkään vuo-
sien varrella hankittua laajaa käytän-

nön kokemusta. Hänen työnkuvaansa 
kuuluu mm. erilaisten tilauksien teke-
minen, kuormien kirjaaminen, kasso-
jen tarkastaminen ja laskeminen se-
kä tietenkin sotilaskodin kehittäminen 
eteenpäin yhdessä muiden työkave-
reiden kanssa. Silver sanookin pitä-
vänsä haastavasta työstä. 

- Työympäristö on haastava, mut-
ta erittäin mukava. Tämä on kuiten-
kin monia siviilipuolen aloja vaikeam-
pi paikka, sillä taustatyötä pitää tehdä 
niin paljon. Pitää oppia tuntemaan so-
tilaskodin arvomaailma, hän kertoo.

 Haasteista huolimatta sotilaskodin 
työntekijät ovat kuitenkin pärjänneet 
poikkeusoloissa loistavasti. 

- Esimerkiksi tuotevalikoiman piti 
olla huomattavasti suppeampi, mut-
ta tällä hetkellä se on lähes sama kuin 
aikaisemmassa sotkussa, kertoo Silver 
ja hymyilee leveästi. 

Laajan tuotevalikoiman ylläpitä-
minen ahtaissa oloissa on kuitenkin 
helpommin sanottu kuin tehty. Sil-
ver kertookin saaneensa ensimmäis-
ten viikkojen aikana enemmän haas-
teita ja vastuuta eteensä kuin missään 
muussa aikaisemmassa työssään. 

- Onneksi esimies kouluttaa ja työ-
kaverit auttavat aina kun tarvitsee 
apua. Sotilaskodin vanhemmalta vä-
eltä toivon joskus saavani sen hiljai-
sen tiedon, joka heillä on. Sen tiedon, 
jonka he ovat saavuttaneet pitkän ko-
kemuksen kautta, Silver sanoo. 

Ennen kuin Silver aloitti työnsä so-
tilaskodissa, hän oli äitiyslomalla. Hän 
saikin lykättyä töiden alkamista lä-
hes kuusi kuukautta, minkä johdosta 
hän on erittäin kiitollinen esimiehiään 
kohtaan. 

- Harvassa työpaikassa esiintyy täl-
laista ymmärtäväisyyttä esimiesten 
suunnalta, kertoo Silver innoissaan.

Myös ensimmäisen viikot ovat 
haasteistaan huolimatta olleet täynnä 
lukuisia positiivisia yllätyksiä. 

- Loistavan työilmapiirin lisäksi so-
tilaiden suhtautuminen sotilaskodin 
työntekijöihin yllätti minut. Sotilasko-
din työntekijöihin kohdistuva arvostus 
osoittaa sen, miten tärkeä paikka sot-
ku on varusmiehille. 

Sotilaskodin työntekijöitä 
arvostetaan
Teksti ja kuva: Kari Ahotupa

ÄITIYSLOMALTA VUORON 
ESIMIEHEKSI. Elina Rintalan 
kanssa sotkun maukkaita säm-
pylöitä valmistava uusi soti-
laskodinhoitaja Paula Silver 
(edessä) sanoo saaneensa en-
simmäisten viikkojen aikana 
enemmän haasteita ja vastuuta 
eteensä kuin missään aiemmas-
sa työpaikassaan. 
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Porilaisilta 
Turussa

Porilaiskillan Turun alueosasto 
järjestää 12.8.2010 kello 18 Tu-
russa Tuomaanpuistossa (Tuo-
miokirkolle Aurajoen suuntai-
sena johtavan Piispankadun 
alkupäässä) yleisökonsertin. 

Tilaisuudessa verestetään pai-
kalla vuosikymmeniä toimi-
neen Porin Rykmentin muis-
toja. Sotaveteraanisoittokunta 
esiintyy Porilaispatsaan vierel-
lä noin tunnin ajan. Paikalla on 
Porin Prikaatista Säkylästä XA-
203-kuljetuspanssariajoneuvo 
ja Mercedes-Benz-maastohen-
kilöauto miehistöineen sekä Tu-
run Sotilaskotiyhdistyksen tar-
joiluauto. Turun kasarmialueen 
pienoismalliin on mahdollisuus 
tutustua lähistöllä sijaitsevan Tu-
run Yliopiston kasvatustieteiden 
laitosrakennuksen Educariumin 
aulassa. Tervetuloa ja kertokaa 
tutuillekin!

Salon seudun alueosaston 50-vuo-
tisjuhlapäivä 11.6. alkoi seppe-

leenlaskulla eversti Arvid Hornin hau-
dalla Halikon kirkossa. Seppeleen 
laskivat Porin Prikaatin komentaja, 
eversti Eero Pyötsiä, killan hallituk-
sen puheenjohtaja, varatuomari Timo 
Mäki sekä juhlivan alueosaston pu-
heenjohtaja, agronomi Eero Nurmi-
nen.

Vuorentaan kartanon pihalla Hali-
kossa paljastettiin alueosaston teet-
tämä ja kartanon seinään kiinnitet-
ty, patinoituun messinkiin kaiverrettu 
eversti Arvid Hornin muistolaatta. 
Eversti Horn on syntynyt ja vaipu-
nut kuolon uneen tässä omistamas-
saan kartanossa. Muistolaatan pal-
jastuspuheen piti eversti Eero Pyötsiä 
ja luovutuspuheen Eero Nurminen. 
Vuorentaan kartanon puolesta vas-
taanottopuheen piti kartanonomista-
ja Riitta Armfelt. 

50-vuotisjuhlassa tervehdyspuheen 
piti alueosaston puheenjohtaja Eero 
Nurminen ja juhlaesitelmän kiltave-
li, kenraaliluutnantti Arto Räty aihee-
naan ”Porin Rykmentti/Porin Prikaati 
Arvid Hornin ajasta moderniksi val-
miusyhtymäksi”. 50-vuotishistoriikin 
kirjoittamista ja muisteloja vuosikym-
menten varrelta selvitti historiikin kir-
joittaja, kiltaveli, pankinjohtaja Jarmo 
Niinistö. Tämä historiateos jaettiin 

Salon Seudun Sotaveteraanit ry, Sa-
lon Rintamaveteraanit ry, Salon seu-
dun Reserviupseerit ry (no 50), Varsi-
nais-Suomen Maanpuolustuspiiri ry 
(no 47) ja Maanpuolustuskoulutus ry 
luovuttivat viirinsä juhlivalle alueosas-
tolle.

Varsinais- Suomen Kiltapiiri ry. 
muisti alueosastoamme pöydällä pi-
dettävällä muistoesineellä.

Onnitteluadressein juhlaamme 
muistivat Salon Seudun Lottaperinne 
ry., Salon Seudun Maanpuolustus-
naiset ry. ja Autojoukkojen Turun Kil-
ta ry:n Salo – Loimaan osasto.

Onnittelunsa ja terveisensä sähköi-
sesti olivat toimittaneet juhlaamme 
mm. kansleri Heikki Koski, kartano-
nomistaja Björn Wahlroos, kansan-
edustaja Jouko Laxell, kiltaveli, pri-
kaatikenraali ja kansanedustaja Olli 
Nepponen sekä lippueamiraali Bo Ös-
terlund.

Juhlan päätteeksi kiltaveli, kauppa-
neuvos Arto Arvonen lausui juhlan 
loppusanat kiittäen mm. puolustus-
voimia saamastamme tuesta, juhlan 
ohjelman suorittajia, juhlatoimikuntaa 
ja juhlaan osallistunutta yleisöä. Juh-
lava tilaisuus päättyi soittokunnan ja 
yleisön yhteiseen Maamme-lauluun.

pois lähtiessä kaikille juhlaan osallis-
tuneille. Juhlassa palkittiin myös Sa-
lon seudun alueosaston ansioitunei-
ta jäseniä. 

Suomen leijonan ansioristi    
Olavi Eräkunnas

Kilta-ansioristi karhun kera    
Leo Leino, Martti Määttänen,
Jarmo Niinistö

Kilta-ansioristi                            
Olavi Pilpola, Taisto Tielinen, 
Aimo Vähätalo 

Kiltaristi                                      
Olavi Kurkela, Esa Ruohola, 
Pauno Uusitalo, Kalle Vuorenmaa

Killan standaari                          
Ismo Laaksonen, Eero Nurminen

Tervehdyksensä juhlivalle 
alueosastolle toivat

Porin Prikaati; Prikaatin komentaja 
eversti Eero Pyötsiä luovuttaen alue-
osastolle Porin Prikaatin kunniakilven 
no: 129.

Salon kaupunki; kaupunginjohtaja 
Antti Rantakokko

Porin Rykmentin – Porin Prikaatin 
Kilta ry; killan valtuuskunnan pj. vuo-
rineuvos Simo Palokangas                                                                                        

Salon seudun alueosasto 
juhli näyttävästi 
50-vuotistaivaltaan
Teksti: Ismo Laaksonen



Porin Rykmentin-Porin Prikaatin 
killan vuosikokouksessa voitiin 
tehdä toiminnallisestikin hyvä 

“tilinpäätös”, sillä kulunut juhlavuosi 
kestää kriittisen tarkastelun. Valtuus-
kunnan puheenjohtajan Simo Palo-
kankaan luoman strategian mukaises-
ti  pääkilta johtaa ja luo taloudellisia 
edellytyksiä alueosastoille, joissa sit-
ten pureudutaan käytännön toimiin.  
Killan hallituksen puheenjohtajana 
vuoden toiminut Timo Mäki voi ilman 
omahyväisyyttä lausua, että hän on 
hyvin tyytyväinen kuluneeseen kau-
teen, johon liittyy paljon tapahtumia 
sekä uusia suunnitelmia. 

Mäki oli iloinen myös siitä, että pri-
kaatilta paljon tukea ja apua saava 
kilta voi vastavuoroisesti omalta osal-
taan voinut avittaa myös sitä mm. jär-
jestämällä varusmiesinfoja sekä ra-
hoittamalla myös Porilainen-lehden 
julkaisemista vuodessa 12 000 euron 

Killan toiminta jatkuu  
edelleen kasvu-uralla 
Teksti ja kuvat: Kari Nummila

ilmoitushankintasummalla sekä kat-
tamalla 4 000 eurolla postituskuluja. 
Varusmiesinfot on nyt saatu käyntiin 
kaikissa muissa alueosastoissa pait-
si Helsingissä ja Maanpuolustuskil-
tojen liitto nimesi Porilainen-lehden 
maan parhaaksi joukko-osastoleh-
deksi viime vuonna. Porilainen on kil-
lallekin erittäin tärkeä viestin. Kilta ai-
koo panostaa lisää myös nettisivuihin, 
jotka kokevat vielä syksyn mittaan 
uudistuksen. Uuden ilmeen ohella 
tarkoitus on lisätä uutis- ja juttutar-
jontaa. Netti on alueosastoillekin hy-
vä kanava, jolla saadaan nopeasti tie-
toa perille. Killan uusi logo on myös 
valmistumassa. Se on yksi tärkeä vi-
suaalinen asia. 

 
Killan rahastonhoitaja Eino Järvinen 
esitteli 23. kerran tilinpäätöksen, jo-
ka osoittaa killan talouden olevan 
yhä vakaalla pohjalla. Killan jäsen-

määrä pysyi lähes ennallaan, reilussa 
1 000 hengessä siitäkin huolimatta, 
että uusia jäseniä saatiin 62. Vuotui-
nen poistuma oli lähes yhtä suuri. Kil-
lan valtuuskunnan puheenjohtaja jat-
kaa Simo Palokangas. Valtuuskunnan 
edesmenneen jäsenen Gunnar Laati-
on tilalle valittiin Arto Arvonen, joka 
pyysi eroa hallituksesta. Eroa anoneen 
Olli Juuselalle paikka jäi täyttämättä.

Timo Mäki jatkaa puheenjohtajana 
killan hallituksessa, josta olivat pyytä-
neet eroa myös Juha Niinikoski (Po-
ri) ja Markku Ruisla (Säkylä). Hallituk-
sen varajäsenet Eero Nurminen (Salo) 
ja Seppo Yli-Nissilä (Loimaa) valittiin 
varsinaisiksi jäseniksi. Hallituksen ko-
kouksiin osallistuviksi varajäseneik-
si valittiin Salosta Ismo Laaksonen ja 
Jarmo Niinistö sekä Loimaalta Mark-
ku Nummijoki. Hallituksen erovuo-
rossa olleet jäsenet Pekka Saariaho ja 
Osmo Suominen valittiin uudelleen. 
Mäki kiitti hallituksen tunnollista sih-
teeriä Petri Fleminchiä, joka luovutti 
paikkansa vuodenvaihteesta prikaatin 
esikunnan henkilöstöosastolla työs-
kentelevälle kv-henkilöstösihteerille 
Auli Pakulalle. 

Vuosikokous nimesi Pentti Esko-
lan ja Jorma Koiviston killan kunnia-
jäseniksi, joita ovat myös Timo Kesti 
ja Vilho Tervasmäki. Killan kunniajä-
senet Helge Hedman, Heimo Lehmus 
ja Toivo Lehmusvirta ovat edesmen-
neet edellisen vuosikokouksen jäl-
keen. Killan vuosijäsenmaksu on yhä 
20 euroa, ainaisjäsenmaksu 200 eu-
roa ja kannatusjäsenmaksu 50 euroa. 

Killan palkitsemiset 
15.5.

Killan ansioristi karhun kera
kiltaveli Heikki Mäki, 
Loimaan alueosasto

Killan ansioristi nro 84
eversti Pekka Saariaho, 
Porin Prikaati

Killan standaari
erityisasiantuntija Janne Kuusela, 
puolustusministeriö
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Jos Suomi liittoutuisi sotilaallises-
ti ja liittyisi NATO:oon, Pohjois-

Atlantin puolustusliittoon, yleinen 
asevelvollisuus ei päättyisi, jos Suo-
mi ei sitä itse tahdo, puolustusminis-
teriön neuvotteleva virkamies Jan-
ne Kuusela totesi killan vuosijuhlassa. 
Kuusela oikoi myös julkisuudessa ylei-
sesti elävän harhakäsityksen eli sen, 
että suomalaisia sotilaita pakotettai-
siin hyökkäyssotiin. Esimerkkinä hän 
mainitsi, että esim. Saksa ei ollut mu-
kana Irakissa, kun se ei itse halunnut.
Kuuselan mukaan NATO-jäsenyys 
ei myöskään maksaisi juuri enempää 
kuin oma itsenäinen, uskottava puo-
lustus, jonka hoito yksin käy yhä kal-
liimmaksi teknistyvässä maailmas-
sa. Meillä kalustopuolella vallitsee jo 
NATO-yhteensopivuus ja suomalaiset 
ovat olleet tiiviissä yhteistyössä jo 15 
vuotta. Suomi täyttäisikin kiitettävästi 
NATO-jäsenyyden kriteerit. 

Valtuuskunnan pitkäaikai-
nen jäsen, yli-insinööri Gun-
nar Laatio sai talven vaihtu-

essa kauneimpaan kevääseen kutsun 
viimeiseen iltahuutoon 12. huhtikuu-
ta.  Laatio sai elää pitkän ja toimeliaan 
elämän, hän syntyi Turussa v. 1915 ja 
oli kuollessaan 94-vuotias.

Gunnar Laatio taisteli isänmaam-
me vapauden puolesta talvisodas-
sa joukkueen johtajana Summassa, 
Honkaniemessä ja Kärstilänjärvellä.  
Jatkosodan vuosina hän toimi komp-
panian päällikkönä ja pataljoonan ko-
mentajana Poventsan ja Karhumäen 
suunnalla sekä kesän 1944 suurten 
torjuntataistelujen ja kansakuntam-
me todellisten kohtalonhetkien aika-
na Vieljärvellä ja Ihantalassa.  Hän oli 
loppuun saakka aseveljiensä yhteisön 
JR 35:n Killan kantavia jäseniä.  Laatio 

johdossa va-
rapuheen-
johtajana ja 
puheenjoh-
tajana vuo-
sina 1971 – 1986.  Myös Suomen 
Reserviupseeriliiton valtuuskunnas-
sa hän vaikutti vuodesta 1960 lähti-
en.  Kiltamme valtuuskunnan jäsenis-
tä hän oli yksi pitkäaikaisimmista.  

Talvisodan vänrikki ja jatkosodan 
kapteeni, kiltaveli Gunnar Laation 
poismeno on jättänyt suuren aukon.  
Korkean maanpuolustustahtomme 
takuumiesten rivit harvenevat – kohta 
poissa ovat veljet.

Ystävää ja Kiltaveljeä muistellen

Osmo Suominen

- Jäsenyys edellyttää kuitenkin sitä, 
että kansan enemmistö on hakemuk-
sen takana, Kuusela korosti. Valtio-
neuvoston selonteko (2009) sanoo: 
“On olemassa jatkossakin vahvoja 
perusteita harkita Suomen NATO-jä-
senyyttä” eli puhutaan NATO -opti-
osta. 
- Hakeminen ei siis ole “yhden yön 
asia” vaan pitkä prosessi. NATO-so-
pimuksen 5. artikla tunnetaan henki-
vakuutuksena, peloitevaikutuksena, 
jossa jäsenmaat lupaavat tukea hyök-
käyksen kohteeksi joutunutta. Ku-
kaan ei ole vielä yrittänyt testata ar-
tiklan toimivuutta. 
- Operaation käynnistys tehdään aina 
konsensus-periaatteella eli yksimie-
lisesti. Osallistuminen muuhun kuin 
yhteisen puolustuksen tehtäviin on 
vapaaehtoista. Kukin maa osallistuu 
poliittisen tahtonsa ja omien intressi-
ensä mukaisesti tasavertaisen taakan-
janon periaatteella, Kuusela selvitti.

“NATO ei lopettaisi meiltä  
yleistä asevelvollisuuttakaan” 
Teksti ja kuva: Kari Nummila

Kiltaveli Gunnar Laatio 
on poissa

ylennettin majuriksi reservissä vuon-
na 1964.

Gunnar Laatio suoritti vuori-insi-
nöörin tutkinnon Helsingissä ja Tuk-
holmassa, ja teki useita opintoja 
täydentäviä matkoja kaivosmaihin Eu-
roopassa, Afrikassa ja Pohjois-Ameri-
kassa.  Työura vei Orijärven kaivok-
sesta Outokumpu Oy:n Vihannin 
sinkki- ja kuparikaivoksen rakentami-
sen ja johtamisen kautta lopulta ko-
ko yhtiön kaivostoiminnan johtajak-
si.  Työnsä ohessa Laatio oli mukana 
useissa elinkeinoelämän järjestöteh-
tävissä.  Hän toimi myös Kokoomuk-
sen kansanedustajana vuosina 1970 – 
1975.

Maanpuolustus- ja veteraanityö oli 
keskeinen osa Gunnar Laation elä-
kevuosien elämää.  Hän teki mitta-
van työn Suomen Sotaveteraaniliiton 
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Aliupseerikurssi 1/2010:n 
ryhmänjohtajat!

”Jos minut asetetaan esimiesase-
maan, tahdon olla alaisiani kohtaan 
oikeudenmukainen, pitää huolta hei-
dän hyvinvoinnistaan, hankkia tie-
toja heidän toiveistaan, olla heidän 
neuvonantajanaan ja ohjaajanaan se-
kä omasta puolestani pyrkiä olemaan 
heille hyvänä ja kannustavana esi-
merkkinä.” 

Edellä olevan vannoitte sotilasva-
lassanne Loimaalla viime helmikussa. 
Ote sisältää juuri niitä asioita, joista 
tunnistan hyvän johtajan; oikeuden-
mukaisuus, alaisista kaikella tapaa 
huolehtiminen ja toiminen joukkonsa 
esitaistelijana. 

Te olette ryhmänjohtajina keskei-
sesti vaikuttamassa heinäkuun saapu-
miserän sotilaiden palvelusmotivaa-
tion ja ammattitaidon tasoon. Teihin 
kohdistuu monenlaisia odotuksia ja 
toiveita alaistenne suunnalta ja toi-
saalta rutkasti vaatimuksia esimies-
tenne taholta. Johtajuuteen sisältyy 
valtaa, mutta vieläkin enemmän vas-
tuuta. Ei pelkästään vastuuta annet-
tujen tehtävin suorittamisesta, vaan 
vähintään samassa mitassa vastuu-
ta myös johdettavana olevan joukon 
hyvinvoinnista. Tässä riittää haastet-
ta kaltaisillenne nuorukaisille, mutten 
hetkeäkään epäile, ettettekö selviytyi-
si siitä kunnialla.

Porin Prikaati kouluttaa asevelvol-
lisista valmiita sodan ajan joukkoja. 
Niinpä tekin toimitte pääsääntöises-
ti omissa sodan ajan kokoonpanoissa. 
Rauhan ajan esimiehenne ja alaisen-
ne ovat niitä aseveljiä, joiden kanssa 
te lähdette puolustamaan tätä maata, 
jos tilanne niin vaatii. Sodan armot-
tomissa olosuhteissa joukon kiinte-
ys ja sen jäsenten keskinäinen luotta-
mus ovat erittäin merkittäviä asioita. 
Tuo kiinteys ja luottamus rakenne-
taan jo rauhan ajan koulutuksessa. 
Te itse päätätte, muistetaanko tei-
dät ryhmänjohtajana, joka pyrki pön-
kittämään arvovaltaansa tarpeetto-
min ja asiattomin menetelmin vaiko 
ryhmänjohtajana, joka kykyni ylittä-
mään alaistensa ja esimiestensä odo-
tukset. ”Tämän ryhmänjohtajan ryh-
mässä haluan puolustaa isänmaatani” 
on suurin tunnustus ja luottamuksen 
osoitus, mitä alaisiltanne voitte saada. 
Pyrkikää siihen.

Ryhmänjohtajat, muistakaa sotilas-
valanne velvoitteet!

Eversti Eero Pyötsiä
Porin Prikaatin komentaja

 

Onnittelen teitä aliupsee-
rikurssin suorittamisesta. 
Tiukka ja osin kiivastahti-
nen aliupseerikurssin kou-
lutus on nyt takanapäin. 
Se on kuitenkin tuonut 
teille vasta perusteet ryh-
män tai partion johtami-
sesta. Edessä on haastavin 
vaihe varusmiespalveluk-
sesta, harjaantuminen joh-
tajana toimimalla johtaja- 
ja kouluttajatehtävissä.
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Työtä ja palveluja
maaseudun hyväksi
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Iso turva pienellä hinnalla
Selekta-lainaturvavakuutukset ovat markkinoiden
monipuolisimpia lainaan liitettäviä vakuutusturvia.
Niiden avulla varmistat lainasi takaisinmaksua, vaikka
elämäntilanne muuttuisi. Hae lainaturvavakuutuksesi
konttoristamme tai verkkopankista.
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Teemme sen mahdolliseksi

nordea.fi

Selekta-vakuutuksia myydään sekä asiamiehenä toimivan Nordea Pankki Suomi
Oyj:n että Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n myyntiorganisaation kautta.

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

YLPEÄ 
ASUKKAISTAAN

www.poytya.fi

www.multiprint.fi

| Teknisen alan palvelut

| Markkinointiviestinnän palvelut

| Paino- ja tulostuspalvelut

| Tallenne- ja arkistopalvelut

TERVEKSI 
RAUMALT

Porin Rykmentin - 
Porin Prikaatin Kilta ry.

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä 
yhteisö, joka vaalii Porin Prikaatin ja sen edel-
täjäjoukko-osastojen kunniakkaita historialli-
sia perinteitä.

Lisätietoja:

www.porinrykmentin-

porinprikaatinkilta.fi
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VAIN  T U RVALLINE N 

LO PP U S I J O IT U S  O N 

MAHD O LLINE N

                
EURAN KUNTA 
www.eura.fi 

Säkylä - Älykäs valinta

TH

www.sakyla.fi

- Erinomainen asuinkunta - Turvalliset lähipalvelut 
- Inhimillistä asumista aktiivisesti toimivissa kylissä 

Kysy lisää Köyliön mahdollisuuksista niin asumiseen kuin 
yrittämiseen. Kysy isommista asuintonteista.
Nyt mahdollisuus saada jopa 3 000 m2:n tontti. 

KÖYLIÖ Virasto puh. (02) 8378 6600 
www.koylio.fi Kunnanjohtaja Seppo Saarinen puh. (02) 8378 6601
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Nauti elämästä ja tule tyytyväisten asiakkaiden pankkiin.
Tutkitusti* Suomen parasta pankkipalvelua. Tervetuloa!

Laatua arjen 
asiointiin

Turku - Linnankatu

* EPSI Rating 2009

Erityisosaamista 
sotilaslakiasioissa.

Brahenkatu 9 A 9, 20100  Turku   Puh. (02) 251 1004,  fax (02) 251 4106
aatsto@lindell.inet.fi 

 Vesa Mattila Pentti Laiho Olli-Pekka Lindell
 asianajaja asianajaja, varatuomari  asianajaja, varatuomari                    
 0400-706 615 040-581 4112 0400-826 078
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