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selvitti kenraali Martolalle tehtäväänsä liittyviä asioita. Hänen hakiessaan eräästä kaapis-
ta joitain asiakirjoja huomasin paikaltani kaapin oven sisäpuolella olevan suurikokoisen 
”pin-up” -kuvan. Tulipa mieleeni, että merimiehet ovat merimiehiä, olivatpa kotoisin mistä 
tahansa.

Tiukka kriisi – Turkin maihinnousu uhkasi

Alueellisesti Kypros oli silloin jaettu hieman eri lailla kuin nyt tätä kirjoittaessani.  Pääosa 
saaren eteläpuolesta kuului Kyproksen kreikkalaisille siten, että itärannikolta alkaen ”vih-
reä linja”, joka oli saaren jakolinja, alkoi Famagustan kaupungin pohjoispuolelta jatkuen 
siten, että saaren ja Nicosian pohjoisosat kuuluivat turkkilaisille. Kyrenian vuoristo pää-
osin ja saaren koillinen niemimaa olivat myös Kyproksen turkkilaista aluetta. Pohjoisessa 
oleva Kyrenian rannikkokaupunki ja siitä länteen olevat alueet olivat kreikkalaisaluetta. 
Luoteisella rannikkoalueella oli erillisiä turkkilaisia kyliä rannikolla, samoin eri puolilla 
saarta oli kreikkalaisalueella lukuisia eristyksissä olevia turkkilaiskyliä tai kyliä, joissa oli 
molempia osapuolia jakautuneena omiin asuinalueisiinsa. Nämä erilliset turkkilaissaarek-
keet olivat monesti ongelmakohtia ja siksi YK:n erityisen valvonnan kohteita.

Marraskuussa 1967 tilanne kiristyi äärimmilleen Kophinoun kylän ympäristössä Li-
massolista Nicosiaan johtavan tien ja jokiuoman risteyksessä. Kylässä asui sekä Kyprok-
sen kreikkalaisia että Kyproksen turkkilaisia. Ayios Theodhoros oli naapurikylä, jossa oli 
samankaltainen tilanne. Molemmat kylät sijaitsivat siis keskellä kreikkalaisaluetta Trodos-
vuorten eteläpuolella Larnakan tienhaaran tuntumassa.  Alueella oli näennäisen sekaisin 
myös molempien osapuolten asemia ja tukikohtia. Alue kuului englantilaisen YK-pataljoo-
nan valvonta-alueeseen ja heillä oli siellä useita tähystyspaikkoja ja asemia hallitsevissa 
maastonkohdissa ja tienristeysalueilla. Kreikkalaisen osapuolen taholta oli jo kauan haettu 
syytä puuttua arkaan tilanteeseen alueella ja se saatiin rikkomalla aiemmin sovittuja alu-
een läpikulkuoikeuksia ja näin provosoimalla vastapuolta myös toimintaan. 

Kreikkalainen kenraali Grivas oli tullut Kyprokselle uudelleen organisoimaan Kan-
salliskaartia sen jälkeen, kun vihollisuudet olivat alkaneet vuonna 1964. Grivas oli jo ai-
emmin ollut saarella johtamassa nk. EOKA-liikettä 1950-luvulla, sen taisteluissa silloista 
siirtomaaisäntää Britaniaa vastaan pääosin sissisodan menetelmillä. Grivasin siltä ajalta 
periytyvänä päämääränä oli Kyproksen liittäminen Kreikkaan. Tulehtunut tilanne Kophi-
noussa laukesi avoimeksi yhteydenotoksi 15.11.1967 Kansalliskaartin hyökätessä kylään 
tykistön, kranaatinheitintulen ja panssarien tukemana. Joukot tulittivat kylän asumuksia 
mielivaltaisesti aiheuttaen yli kolmenkymmenen turkkilaisen kuoleman. Kulkiessaan YK:n 
asemien läpi hyökkäävät joukot tuhosivat mm. radiokalustoa ja varastivat englantilaisten 
sotilaiden yksityistä omaisuutta. Taistelut kestivät aina iltamyöhään saakka. YK sai aikaan 
aselevon Martolan neuvottelujen tuloksena ja hyökkääjät vetäytymään saavuttamistaan 
asemista seuraavana aamuna. Englantilaiset YK-joukot eivät koko aikana jättäneet asemi-
aan, vaan raportoivat tilanteesta jatkuvasti niin, että myös Martolan esikunta oli koko ajan 
tietoinen tilanteesta. Kenraali Grivas oli johtanut operaatiota henkilökohtaisesti ja pääosa 
hänen joukoistaan oli Kreikasta tulleita Kansalliskaartin osastoja johtajineen.
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Tilanne ei suinkaan ollut ohi taistelun tauottua, vaan Turkin ilmavoimat suorittivat yli-
lentoja hävittäjillään Kyproksen ilmatilassa osoittaen näin kykynsä alueen ilmaherruuteen. 
Turkki myös valmisteli maihinnousua Kyprokselle sen laivaston ollessa ryhmittyneenä 
aluevesirajalleen valmiina toimimaan. Esikunnassa teimme työtä monena päivänä ja yönä 
täydessä hälytysvalmiudessa. Hiekkasäkkejä oli kasattu sirpalesuojiksi ovien ja ikkunoi-
den eteen. Osa esikunnan siviilihenkilöstöä oli evakuoitu saarelta ja esikunnan valmiusti-
laa oli nostettu. Kenraali Martolakin yöpyi esikunnan alueella ja kaikki pataljoonat olivat 
hälytysvalmiudessa. En voi olla mainitsematta, että tilanteen ollessa kuumimmillaan jou-
duin antamaan ohjeita monellekin kysyjälle parhaasta ja turvallisimmasta reitistä Suomen 
pataljoonan alueelle. Vihreän linjan vakituiset ylityspaikat oli suljettu, mutta tiedossani oli 
muutama reitti, josta linjan pääsi ylittämään. Autolla se ei enää käynyt, vaan piti luopua 
autosta ja mennä kävellen, ensin linjaa pitkin ja sitten sen toiselle puolelle. Selityksenä 
nämä kysyjät ilmoittivat, että jos vihollisuudet todella alkavat, suomalaisten puolustamaa 
aluetta pidettiin saaren turvallisimpana paikkana. Eräänä päivänä maihinnousujoukot oli-
vatkin jo liikkeellä ja hyökkäyksen odotettiin tapahtuvan seuraavan aamun sarastaessa. 
Neuvotteluja käytiin korkealla tasolla niin Kyproksella kuin Ateenan ja Ankarankin välil-
lä, sillä myös Kreikan ja Turkin välinen avoin konflikti oli ilmeinen. Neuvotteluissa YK:n 
lisäksi olivat aktiivisina USA ja Nato, sillä olivathan molemmat vihoittelijat myös Naton 
jäsenmaita. USA:n erikoislähettiläs Cyrus Vance oli todennäköisesti monista välittäjistä se, 
joka sai tilanteen ratkeamaan ja sodan uhan ja maihinnousuaikeet peruuntumaan. Vaaran 
väistyttyä Martolan esikunnan tärkeänä tavoitteena oli saada myös kenraali Grivas poistu-
maan saarelta, sillä häntä pidettiin niin tämän kuin monien aiempienkin selkkausten käyn-
nistäjänä ja syyllisenä. Tammikuun 1968 alkupäivinä saatiinkin tieto kenraali Grivasin 
lähdöstä Kyprokselta. Olympic Airwaysin koneen, jolla hän lähti, noustessa eräänä iltana 
lentokentältä, aivan esikuntamme edestä, kohotimme maljat lähdön kunniaksi. Paikalla oli 
koko esikunnan ylin johto Martolan ja YK:n erikoislähettiläs Osorio-Tafalin johdolla. Ken-
raali Martola oli osallistunut lukuisiin neuvotteluihin ja kädenvääntöihin kenraali George 
Grivasin kanssa jo yli vuoden ajan. Grivas oli myös käynyt Sotakorkeakoulun Ranskassa, 
kuten Martolakin, ja niinpä heillä oli yhteinen kieli käydessään neuvotteluja. Osasi Grivas 
toki hyvin englantiakin, mutta ei periaatteellisista syistä halunnut sitä käyttää. Lopullisesti 
liennytys saatiin aikaan, kun sopimus Kreikasta tulleiden ylimääräisten joukkojen vetäy-
tymisestä takaisin kotimaahansa alkoi toteutua vuoden 1968 kuluessa.

Regina Street – mellakka ja jälkipyykki

Joulukuussa 1967 suomalaiset YK-soturit järjestivät Nicosian yökerhokeskittymässä Regina 
Streetillä jopa BBC:n uutisissa uutiskynnyksen ylittäneen ”mellakan”. Kaikki alkoi ongel-
mista laskutuksessa kyseisissä yökerhoissa, joissa suomalaiset olivat jo kauan huomanneet, 
että tarjoilijoilla oli tapana vilpillisesti laskuttaa ylimääräistä tai antaa rahasta väärin takaisin. 
Tämä tunne oli patoutunut, ja kun eräänä iltana yhden komppanian upseeri ja arvostettu vää-
peli asiaan puututtuaan saivat selkäsaunan kapakasta poistuttuaan, tuli mitta täyteen. Seu-
raavana päivänä lähinnä miehistömesseissä alkoi kulkea viesti, että illalla mennään selvittä-
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mään asioita Regina Streetille. Niin tapahtuikin ja suuri joukko urhoja suuntasi yökerhoihin 
aloittaen lähinnä olevasta yökerhosta ja jatkaen vieri vieressä oleviin vastaaviin paikkoihin 
kadun varrella. Kaikki alkoi paikasta, jossa oli tupa täynnä sotilaita. Siellä alettiin rytmik-
käästi iskeä nyrkillä pöytiin samalla toistaen sanaa ”remonttiin”. Musiikin loppuessa henki-
lökunta katosi salin sivustoille. Kun sitten jonkun ilmaan heittämä lasi putosi lattialle, alkoi 
myräkkä. Kaikki laitettiin säpäleiksi. Vain yksi tuoli ilmeisesti jäi ehjäksi, sillä tuolilla istui 
kanadalainen lihava ylivääpeli, joka nauroi sydämensä kyllyydestä katsellessaan ympärillä 
tapahtuvaa menoa. Joukko siirtyi kadulle ja seuraaviin kapakoihin, ja niin tapahtumat eteni-
vät. Myös kadulla otettiin mittaa miehistä. Paikallinen poliisikin tuli paikalle ja heistä jonkun 
kerrottiin ampuneen varoituslaukauksia ilmaan. Tästäkös eräät suomalaisista vain yltyivät ja 
lähtivät ammuntaa kohden. Kellään suomalaisella ei ollut nyrkkejään kummempia aseita mu-
kanaan, kuten ei muulloinkaan vapaa-aikaa viettäessään. Kahakassa ei kuitenkaan syntynyt 
suurempia vammoja kuin mitä tappeluissa yleensä. Sana tapahtumista tietysti levisi nopeasti 
yökerhosta toiseen ja niinpä kadun varren loppupäässä olevat paikat vetivät kalterit oviensa 
eteen estääkseen asiattomien sisään pääsyn. Eräässä näistä paikoista oli muutama suomalai-
nen viettämässä iltaa. He eivät olleet tietoisia koko remonttihommasta, vaan yllättyivät, kun 
heille yhtäkkiä tuli naisseuraa ja juomia pöytään omistajan tullessa kehumaan suomalaisia 
toivoen, että paikalla olevat kertoisivat ystävilleen, kuinka hyvin hänen ravintolassaan suo-
malaisia on aina kohdeltu. 

Kaikki edellä mainittu on kohdallani toisenkädentietoa, mutta kuitenkin tapahtumapai-
kalla olleiden kertomaa. Itse olin samana iltana illallisella Kyrenian Harbor Clubilla, josta 
ajoin UNFICYP:in esikuntaan kehätietä ja majoitukseeni nukkumaan ollen täysin tietä-
mätön näistä Nicosian keskustan tapahtumista. Sain tiedon vasta aamulla tullessani töi-
hin, kun muut alkoivat kysellä minulta lähempiä tietoja tapahtumista. Kenraali Martola oli 
saanut operaatiotoimistosta tiedon asiasta ja niinpä asian käsittely ja tapahtumien selvit-
täminen alkoi myös UNFICYP:n esikunnassa. Tapahtuma oli tietysti pääosin Suomen Pa-
taljoonan asia ja niinpä eversti Rusanen määräsi koko pataljoonan poistumiskieltoon asi-
an tutkinnan ajaksi, vaikkeivät kaikki tietysti olleet osallisia tapahtumiin. Yleisesti YK:n 
eri tahojen piirissä ymmärrettiin suomalaisten suuttumus tapahtuneiden väärinkäytösten 
osalta, vaikka toisen omaisuuteen kohdistuneet hävitykset tuomittiinkin. Jotkut Nicosian 
alueella myös palvelevat kanadalaiset ja tanskalaiset kuulemma olivat pahoillaan siitä, että 
suomalaiset eivät olleet informoineet heitä tapahtumista etukäteen, sillä he olisivat läh-
teneet mukaan suomalaisten rinnalla. Kanadalaisten tukikohdasta Camp Maple Leafista 
oli saamani tiedon mukaan kuorma-autollinen miehiä lähtenytkin liittymään kahakkaan, 
mutta omat sotilaspoliisit olivat pysäyttäneet heidät tukikohdan portilla, kun oli selvinnyt, 
mitä miehillä oli mielessä.

Suomesta tuli aikanaan paikalle sotaoikeus tuomitsemaan osallisia. Aika kovia tuomioi-
ta jaettiinkin ja vahinkoa kärsineille määrättiin maksettavaksi korvauksia. Taaskin yritet-
tiin kyllä myös vilpillisin keinoin saada korvauksia suomalaisilta. Rikkoutuneita soittimia 
oli varmaankin kerätty vinteiltä ja kellareista, sillä niitä esitettiin korvattavaksi sellainen 
määrä, joilla olisi voinut perustaa komean sinfoniaorkesterin. Eihän niitä kaikkia sitten 
hyväksytty korvattavaksi, mutta paljon muuta tavaraa kuitenkin hyväksyttiin. Todettakoon 
tässä, että hävityksen kohteeksi joutuneet yökerhot olivat auki ja kalustettu jo seuraavana 
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iltana. UNFICYP:in esikunnassakin pistimme hatun kiertämään korvausten maksamiseksi. 
Esikunnan henkilökunta kenraali Martolasta lähtien osallistui keräykseen. 

Tapauksella oli kyllä myös mielenkiintoisia jälkimaininkeja, jotka ovat jääneet monelle 
tuntemattomiksi. Poistumiskiellon päätyttyä usean viikon kuluttua päättivät pataljoonan soti-
laat, että kun on totuttu olemaan pois Regina Streetin kapakoista ja korvauksetkin maksettu, 
niin eiköhän jatketa vapaaehtoista boikottia kyseisiin yökerhoihin, eikä näin ollen viedä sin-
ne rahoja. Jonkin ajan kuluttua Suomen kunniakonsuli Severis otti yhteyden kenraali Mar-
tolaan tullen paikalle. Hän kertoi ravintoloitsijoiden valittaneen, että heidän liiketoimensa 
menevät tosi huonosti asiakaspulan takia. Kanadalaiset, tanskalaiset ja muutkin Nicosian 
YK-joukot olivat solidaarisuudesta suomalaisia kohtaan yhtyneet boikottiin. Yhteisen poh-
dinnan jälkeen päätettiin ehdottaa liikemiehille, että he kartuttaisivat Suomen Pataljoonan 
hautausrahastoa sopivaksi katsomallaan summalla. Sopivaksi lahjoitukseksi ehdotettiin suun-
nilleen samaa suuruusluokkaa olevaa rahasummaa, kuin mikä maksettu korvaus oli ollut. 
Suomen valtiolla ei silloin ollut varoja maksaa YK-miehille kotimatkaa edes omaisen hauta-
jaisiin ja sitä varten ylläpidettiin kyseistä hautausrahastoa. Lahjoituksen tultua suoritetuksi 
alkoi iltaisin taas normaalisti asiakkaita ilmestyä Regina Streetin huvipaikkoihin.

Komennuksen loppu

Komennukseni Kyproksella päättyi myöhäissyksyllä 1968. Olin mielestäni saanut kokea 
paljon sellaista, mikä ei nuoren luutnantin palvelusuraan normaalisti kuulu. Opin tunte-
maan verrattain perusteellisesti kansainvälisen joukon organisaation ja sen, miten tällainen 
joukko saadaan toimimaan saumattomasti kriisinhallintatehtävissä kuin myös esikunnan 
työskentelyä paineen alaisena. Kansainvälisen esikunnan eri osastojen yhteistoiminta ja 
erityisesti koko ajan tositilanteessa toimivan operaatio-osaston työskentelyn seuranta oli 
opettavaista. Tämän esikunnan omaperäisyys oli myös siinä, että sotilasesikunnan rinnalla 
toimi kaiken aikaa myös poliittisen operaation johto, jonka tehtävänä oli sotilaiden ohella 
ja YK:n tuella löytää kriisin osapuolten välille sopu. Operaation ylipäällikkyys kuului kui-
tenkin sotilasjohdolle eli kenraali Martolalle.

Tutustuminen eri kansallisuuksien sotilaisiin ja joukkoihin sekä heidän kunkin omiin 
perinteisiinsä nojaaviin toimintatapoihin lisäsi myös tehtäväni mielenkiintoa. Lukuisat 
edustustilaisuudet, jotka aluksi olivat tietysti rikastuttamassa palveluspäivien iltoja, alkoi-
vat jonkun ajan kuluttua kyllästyttää. Etenkin suuri vaihtuvuus rotaatioiden myötä aihe-
utti myös jatkuvaa kasvojen ja nimien muistamista ja opettelua. Oli jopa kehitettävä oma 
nimien muistiin painamismenetelmä niin, että kenraalin kysyessä jonkun henkilön nimeä 
osasin myös vastata oikein.

Suomen YK-pataljoonan päällystöön tutustuminen oli tietysti tärkeä seikka, joka kantoi 
vuosia eteenpäin hyvinä ystävyyssuhteina. Etenkin palveltuani myöhemmin Pääesikun-
nassa oli siellä paljon tuttuja YK-ajalta. Palvelukseni jatkui vielä YK-tehtävässä Suomeen 
tuloni jälkeenkin, sillä olin komennettuna Niinisalon YK-koulutuskeskukseen muutamia 
viikkoja toimien seuraavaksi Kyprokselle lähtevän joukon koulutuskomppanian päällik-
könä.  Palvelukseen omaan joukko-osastooni Porin Prikaatiin ilmoittauduin 1.11.1968.
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Pekka kiNkkU (kaDk 50:N PeRiNteiDeN iSÄ) ■ kuvat kirjoittajan kokoelma

Elämää porin prikaatissa 
ja Säkylässä vuodesta 1966 alkaen

IHMISEN ELÄMÄNKOHTALOT ja koko elämänkulku määräytyvät paljolti koulutuksen, 
perheen ja työyhteisön perusteella. Siihen vaikuttavat myös lähiympäristö ja ystäväpiiri. 
Esitän kirjoitelmassani luonnollisesti subjektiivisen näkemykseni kokemuksistani ja elä-
mästäni Säkylässä, Porin Prikaatissa ja Satakunnassa. En siis pyrikään kattavaan esityk-
seen esimerkiksi oman kurssimme tai joukko-osaston näkökulmasta.

Ihmisen elämän voi jakaa kolmeen osaan: työhön, vapaa-aikaan ja perhe-elämään. Nou-
datan edellä mainittua jäsentelyä, vaikka asiat toisinaan saattavatkin sekoittua. Valotan 
erikseen varuskunta-alueella asumista ja asumista omakotitalossa Säkylän kirkonkylällä.

prologi

Muutin kadettikurssimme päätyttyä vaimoni Tertun ja pienen poikani Juha-Pekan kanssa 
Säkylän Huovinrinteelle Porin Prikaatin uuteen varuskuntaan. Muutos oli suuri, koska Hel-
singin jälkeen olosuhteet muuttuivat meidän perheessämme täysin. Prikaatista saimme uu-
den vastavalmistuneen rivitaloasunnon käyttöömme. Huoneistoon kuului kolme huonetta ja 
pieni keittiö. Huoneiston pinta-ala oli peräti 78 neliötä. Tilaa tuntui olevan ruhtinaallisesti.

Yhdessä huoneessa oli pelkästään puhelin ja huonetta käytettiinkin seuraavat pari vuot-
ta vain siihen tarkoitukseen. Kaikille kurssitovereille ei siinä vaiheessa ollut mahdollista 
saada puhelinta ja monet kurssimme silloisista poikamiehistä hoitivat asioitaan meidän 
”puhelinhuoneessamme”.  Varuskunnan viestipäällikkö oli asettanut puhelimensaannin 
ehdoksi sen, että muutkin voivat sitä tarvittaessa käyttää.

huovinrinne

On huomattava, että osa Porin Prikaatista oli keväällä 1966 vielä Turussa ja erilaiset järjes-
telyt Huovinrinteellä olivat vielä ”vaiheessa”.  Kotiutuminen uudelle paikkakunnalle alkoi 
kuitenkin mukavasti, kun samaan rivitaloon muutti asumaan samaan aikaan neljä muuta 
kurssitoveria juuri päättyneeltä kurssiltamme. Elämä alkoi hyvissä merkeissä.

Kun koko prikaati oli kesällä 1966 asettunut uudelle Huovinrinteen kasarmialueelle, 
ja Turusta muuttanut henkilöstö oli asettunut sijoilleen, alkoivat erilaiset yhteiset riennot 
muotoutua.

Ensin avasi uusi kerhorakennus ovensa elokuussa 1966. Kerhorakennuksen toiseen 
päähän sijoittui upseerikerho ja toiseen päähän silloinen aliupseerikerho. Vuosien mittaan 
jälkimmäisen nimi on muuttunut pariin otteeseen, mutta ympyrä on ehkä joskus sulkeu-
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tumassa, kun opistoupseereja ei enää kouluteta ja aliupseerit ovat palanneet ”uudeksi” 
henkilöstöryhmäksi.

Ensimmäinen iso juhla upseerikerholla oli sen avajaiset elokuussa 1966. Myöhemmin 
kerhosta tuli vapaa-ajan ja harrastustoiminnan keskus. Siellä kokoontuivat erilaiset upsee-
rien yhdistykset kokouksiinsa: vilkasta toimintaa oli kadettikunnan, upseeriliiton, upsee-
rien ampumayhdistyksen, eräseuran ja upseerikerhon hallituksissa. Nuorempien kurssien 
edustajat toimivat sihteereinä ja muina työmyyrinä. Vanhemmat upseerit antoivat tukiope-
tusta hyvien neuvojen muodossa.

Myös upseerien rouvien toiminta sai aktiivisten komentajien rouvien ansiosta vakiin-
tuneet muotonsa. Rouvien toimesta pantiin alulle muun muassa varojen keruu kerhon si-
sustamiseksi. Varojen hankintaa varten järjestettiin ”kevätloiskaus” uudella kuntotalolla 
ja kerholla. Lahja Salvianderin tyttöjen voimisteluryhmä Turusta esitti liikuntanäytöksen ja 
muotinäytöksen mannekiineina esiintyivät upseerien rouvat. Upseerikunnan kuoroa johti 
varuskunnan arvostettu ja originelli sotilaspastori Eenok Reimaa. Tilaisuus oli kaikin puo-
lin onnistunut. Vieraat olivat tyytyväisiä, mannekiinit hemaisevia ja varoja kertyi niin, että 
kerho sai lahjoituksena rouvien lahjoittaman kustavilaisen kaluston.  Itse huomasin, että 
kuorossa voi laulaa heikompilahjainenkin musiikkimies, kun muistaa vähentää volyymia. 
Muistaakseni kurssitovereistamme tuolloin kuorossa lauloivat ainakin Kauko Mähkä, Eero 
Liemola, Timo Juusti, Jaakko Sälli, Timo Huhto, Olavi Mäkinen, Veikko Levander, Pekka 
Sarvanto, Paavo Pippola ja allekirjoittanut.

Varuskuntaelämään kuuluivat tuolloin myös normaaliin vuodenkiertoon kuuluvat monen-
laiset juhlat. Omien eli puolustusvoimien ja joukko-osaston juhlapäivien ohjelmaan kuului-
vat säännönmukaisesti iltajuhlat, joihin henkilöstö puolisoineen osallistui. Lisäksi kerholla 
vietettiin muita juhlia, kuten uuden vuoden vastaanottajaisia, vappukarkeloita, kesäkauden 
avajaisia, rapujuhlia ja muutamia muita juhlia, kuten esimerkiksi suuren suosion saavutta-
neet naamiaiset. Toiminnan laajuus osoittaa, että integroituminen Huovinrinteelle tapahtui 
nopeasti ja elämä ja vapaa-aika kuluivat kuin siivillä. Varuskunnan ulkopuolelle ei juuri ollut 
tarvetta mennä. Kaikki tärkeimmät palvelut: ruokakauppa, pankki, posti, parturi ja kemika-
liokauppa olivat paikallisessa ostoskeskuksessa, josta ei ole enää jäljellä kuin kuoret. Nyky-
ään kiinteistössä sijaitsee prikaatin toimintoja. Koska nykyään henkilökunnan suuri enem-
mistö ei asu varuskunta-alueella, entisenlaista elämänpiiriä ei enää ole.

Työ

Palvelusta oli alkuaikoina kuutena päivänä viikossa. Viisipäiväiseen työviikkoon siirryttiin 
vuonna 1967. Koulutus lauantaisin olikin sen jälkeen lähinnä marsseja tai suunnistusta, 
joissa alijohtajina voitiin käyttää varusmiesjohtajia. Koulutus joukko-osastossa tähtäsi voi-
makkaasti koulutustarkastuksiin. Niissä todetaan työn tulokset ja toisaalta opastetaan yh-
denmukaistamaan toimintoja.

Koulutustarkastuksia järjestivät prikaatin komentaja, sotilasläänin komentaja ja Pää-
esikunta. Prikaatin komentajan tarkastukset kohdistettiin yleensä jokaisen saapumiserän 
peruskoulutuskauteen ja Aliupseerikouluun.
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Tarkastuksista annettiin kirjalliset käskyt ja niistä tehtiin tarkastuskertomukset. Tarkas-
tuskohteina olivat yleensä ammunta, juoksukilpailu, aseiden käsittelytaito ja sulkeisjärjes-
tys.  Komppanioissa pyrittiin menestymään mainituissa tarkastuksissa, mikä merkitsi sitä, 
että koulutus ja palvelus otettiin tosissaan. Kukaan nuorista uljaista päälliköistä ei halun-
nut olla häntäpäässä ja kilpailu oli kovaa ja rehellistä. Työmotivaatio perusyksiköissä ja 
koko prikaatissa oli käsittääkseni aina hyvin korkea.

Muista tarkastuksista tärkeimpiä olivat Pääesikunnan pitämät tarkastukset, joita pidettiin 
harvakseltaan muutamien vuosien välein. Pääesikunnan tarkastukset kestivät tavallisesti kol-
me päivää ja tarkastajalla oli mukanaan seurue, johon kuuluivat mm. jalkaväen-, pioneeri- ja 
viestitarkastajat. Aluksi prikaatin komentaja yleensä selvitti joukko-osaston koulutus- ja joh-
tamisjärjestelyjä prikaatissa. Sen jälkeen suoritettiin kunkin yksikön koulutuksen tarkastus 
oppitunneista ampumataitoon. Kantahenkilökuntaa kuulusteltiin ohjesääntöjen tuntemuk-
sesta. Taistelutaitoja tarkasteltiin taisteluharjoituksessa ja tarkastuksen viimeinen kohde oli 
komentajan upseereille pitämä karttaharjoitus. Varsinaisen tarkastuksen päätyttyä tarkastaja 
lausui lyhyen yleisarvion käynnistään. Varsinainen arvostelu saatiin myöhemmin kirjallisena 
ja sitä odotettiin hiukan jännittyneinä, koska arvostelu meni tiedoksi muillekin joukko-osas-
toille. Mikään joukko-osasto ei koskaan ole saanut kiitettävää arvostelua.

Viimeinen tarkastus, johon minulla oli kunnia osallistua, oli kenraaliluutnantti Raimo 
Viidan pitämä tarkastus 23.–25.10.1984. Viita totesi, että Porin Prikaatissa vallitsi hyvä 
kuri, silmiinpistävä yrittämisen halu ja kantahenkilökunnan vakava suhtautuminen vaati-
viin tehtäviinsä. 

Varusmieskoulutukseen liittyvät normaalina rutiinina myös leiri- ja sotaharjoitukset. 
Leiriharjoituksina pidettiin jokaiselle saapumiserälle ampumaleirit taisteluammuntoineen. 
Lisäksi jokaisen saapumiserän ”loppusotaharjoitus” järjestettiin varuskunnan omana har-
joituksena. Taisteluammunnat tapahtuivat leiriolosuhteissa varuskunta-alueella ja loppu-
sotaharjoitukset pidettiin lähiseudun – kuten Pyhäjärviseudun ja Raasin – metsissä.

Leiriolosuhteissa järjestettiin muutamia kertoja jopa sotilasvala. Kerran kuitenkin kävi 
niin, että yön pimeydessä talviaikana järjestetyn valatilaisuuden yhteydessä vanha sota-
tuomari Orispää kaatui ja katkaisi jalkansa. Seurauksena oli, että myös Porin Prikaatin 
sotilasvalatilaisuudet on siitä lähtien pidetty yleensä tasamailla eli urheilukentillä.

Reservin kertausharjoitusten määrät lisääntyivät ja monipuolistuivat 1970-luvun al-
kuvuosina. Esimerkiksi kokonaisen reserviläispataljoonan kertausharjoituksia järjestettiin 
lähes vuosittain. Harjoitukset kestivät yleensä noin kaksi viikkoa. Oman, Harjavallassa 
huhtikuun alussa 1976 muodostetun pataljoonani perustamisesta, varustamisesta, koulu-
tuksesta ja maastoharjoittelusta on mieleeni jäänyt unohtumaton ja positiivinen muistijälki. 
Kyllä silloin oli maastossa ääntä ja ryskettä. On hyvä muistaa, että harjoittelua ja harjoitus-
ta ohjasi aktiivisesti ”isoveli” eversti Jukka Suviniemi.

Kertausharjoitukset jatkuivat myöhemmin reservissä. Sain olla kaiken kaikkiaan yli 
sata vuorokautta kertaamassa. Siitä pääosan olin prikaatin perustaman Jääkäriprikaatin 
huoltopäällikkönä. On mielestäni suuri vahinko, kun säästösyistä joudutaan karsimaan ra-
dikaalisti välttämättömiä harjoituksia. 

Prikaatin killan jäsenenä olen nykyään saanut seurata aitiopaikalla prikaatin toimintaa 
killan ja prikaatin yhteisestä lehdestä.  Nykyinen tilanne puolustusvoimissa on haasteelli-
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nen, koska samaan aikaan säästövelvoitteiden kanssa puolustusvoimissa valmistellaan laa-
jaa puolustusvoimauudistusta, mikä on aiheuttanut pelkoa muun muassa joukko-osastojen 
alasajosta. Tilanne ei kuitenkaan ole aivan ainutkertainen, koska toimintaa on tehostettu 
ja järkeistetty ennenkin. Uudistuksen tavoitteena on parempi kone tai ”soiva peli”, kuten 
puolustusvoimien ylimmän johdon suunnalta on kerrottu. Puolustusvoimat tulee olemaan 
nykyistä kompaktimpi, mutta teho säilyy myös erityisesti tulevaisuuden uhkia ennaltaeh-
käisevänä. Tärkeintä on luonnollisesti se, että puolustusvoimien tehtävät säilyvät resurssi-
en kanssa tasapainossa.

Uskon yleisen asevelvollisuuden säilyvän. Tarvittaessa tullaan jatkossakin puolusta-
maan koko maata. Säkylä on siinä mielessä poikkeuksellisen hyvässä tilanteessa, että huol-
ta prikaatin lakkauttamisesta ei varsinaisesti ole. Prikaatimme on yksi maavoimien kol-
mesta valmiusyhtymästä, jotka pitävät yllä korkeaa valmiutta. Säkylään on investoitu viime 
aikoina ja investointeja tullaan jatkamaan. Prikaati vastaa myös maavoimien kansainvä-
listen kriisinhallintaoperaatioiden kansallisesta johtamisesta ja se kouluttaa ja varustaa 
operaatioihin lähtevät joukot. 

vapaa-aikaa

Vapaa-aika käsitetään ajaksi, joka vietetään omissa harrastuksissa tai perheen parissa. Kä-
site sai kokolailla uutta sisältöä, kun syksyllä 1976 hankimme Säkylän Rantatieltä (silloin 
Uudenkyläntie/ Satakunnantie) omakotitalon. Omakotitaloa asuvan murheet ovat erilaisia 
kuin vuokralaisen murheet. Esimerkiksi päästäkseen lumimyrskyn jälkeen pihasta ajo-
tielle, on lumet luotava pois. Varuskunnassa soitettiin autohallille ja manattiin päivystäjät 
alimpaan helvettiin, kun lumiauroja ei ollut saatu liikkeelle.

Tuttavapiiriin alkoi tulla uusia henkilöitä. Yllättäen huomattiin, että elämää on myös 
varuskunnan ulkopuolella. Samaan aikaan myös oma työpaikka vaihtui: siirryin huolto-
puolelle. Huollon tehtävissä sain runsaasti vaikutteita yrityselämästä ja se tavallaan avarsi 
myös omia käsityksiäni yhteiskunnasta. 

Myöhemmin vaimoni Terttu perusti Säkylän keskustaan oman fysikaalisen hoitolaitoksensa 
ja senkin johdosta sosiaalinen ja yhteisöllinen kiinnittyminen Säkylään entisestään tiivistyi.

Itse aloin toimia melko aktiivisesti mukana myös monissa luottamustehtävissä.
Säkylän seurakunnan kirkkovaltuustossa olin kaksi vaalikautta 1970–1980 lukujen 

vaihteessa. Samoihin aikoihin toimin kymmenkunta vuotta myös paikallisen 4H-yhdistyk-
sen puheenjohtajana. Myös paikallisen SPR:n hallituksessa olin mukana vuosia. Nykyään 
olen Suomen Punaisen Ristin ainaisjäsen.

Euran ja Säkylän alueella toimivan Euran Rotaryklubin jäsen olen ollut vuodesta 1981. 
Olen toiminut klubin presidenttinä ja olen PHF-arvon saanut klubin aktiivinen jäsen. 
Osallistuin myös klubin historiikin ”Taimesta puuksi” kirjoittamiseen.

Yhteiskunnalliseen toimintaan tulin mukaan Säkylän Kokoomuksen riveistä. Olen ollut 
Säkylän valtuustossa viimeiset 16 vuotta. Jo aikaisemmin olin jäsenenä sosiaalilautakun-
nassa. Teknisen lautakunnan jäsen ja puheenjohtaja olin kaikkiaan 20 vuotta. Nykyään 
olen valtuuston I varapuheenjohtaja.
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 ■ Vappuna ollaan tietenkin mukavissa tunnelmissa ja Pekan lasi 

on jo puoliksi tyhjä tai täynnä, miten halutaan.

 ■ toisessa kuvassa Pekat kinkku ja Sarvanto ovat mietteissään. 

toinen Pekka taitaa olla kädet ristissä. ilmeisesti hän on jo ru-

kousasennossa.


