
Kunnioitetut sotiemme veteraanit, lotat ja veteraanisukupolven edustajat, herra kenraali, 

hyvä juhlayleisö; Kiitän mahdollisuudesta tuoda tähän tilaisuuteen Pohjanmaan 

aluetoimiston ja siten puolustusvoimien tervehdyksen. 

Osana Porin prikaatia vastaamme Vaasasta käsin maanpuolustuksen valmisteluista ja 

asevelvollisuusasioista Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla. Joka 

kahdestoista suomalainen asuu vastuullamme olevissa maakunnissa. Täällä Isossakyrössä 

pidämme kutsuntoja jälleen 7. joulukuuta. 

”Nykyaikaisessa sodankäynnissä selusta on tärkeämpi kuin rintama” –  lausahdus sisältyy 

talvisodan aikaisesta huollosta vastanneen Päämajan intendentuuritoimiston historiikkiin 

vuodelta 1940.  Lausahdus korostaa jo tuolloin todettua logistiikan siviilikomponentin 

tukialueen merkitystä taisteleville joukoille. 

Kokonaisuudessaan Pohjanmaan maakuntien teollisuus, alkutuotanto, tutkimus, opetus, 

sosiaalitoimi, eri järjestöt, kulttuuri ja taide ovat suomalaisen elämänmuodon ja -tavan 

tukipilareita. Ne antavat myös suuntaviittoja yksilön oman tarkoituksen rakentamiselle 

elämässään ja osana kansaa. Tästä kaikesta rakentuu myös maanpuolustustahto.  Eri 

tulevaisuusskenaariot povaavat maakunnillemme varsin hyvää jatkossakin.  

Maanpuolustustahdon kovin testi on halu nousta vastarintaan ja toimintaan epävarmoissa 

tilanteissa. Näin oli Tammisunnuntain tapahtumasarjassa venäläisten varuskuntien aseista 

riisumiseksi. Kuten kenraali Kalliomaa totesi, Tammisunnuntaista käynnistyneet tapahtumat 

muovasivat osaltaan suomalaista sotaväkeä moninaisesti, asevelvollisuuden käyttöön 

otosta alkaen. Vuoden 1918 tapahtumat totuttivat traagisuudestaan huolimatta suomalaiset 

taistelemaan ja tappioiden kestoon. Tämä kaikki ulosmitattiin sotavuosinamme. 

Näin 102 vuotta Tammisunnuntain jälkeen voimme todeta, että historia ei ole vieläkään 

loppunut, vaikka jossain vaiheessa siltä näytti. Konventionaalisen sodan uhka on palannut 

ja sen keinoja käytetään Itä-Ukrainasta Lähi-itään. Suomalaiset sotilaat, pääosin 

reserviläiset, palvelevat kriisinhallintatehtävissä Afganistanista Irakiin ja Afrikkaan. Näin 

säilyy myös tuntuma todellisilla operaatioalueilla palveluun - epävarmuuden sietämiseen.  

Hybridisodankäynnin keinovalikoima on laajentunut ja käytössä eri osapuolien toimesta 

myös Euroopassa. Väitän, että siltä turvallista selusta-aluetta ei enää ole, koska sitä ei ole 

koskaan ollutkaan. Tämä peräänkuuluttaa meiltä kaikilta valmiutta olla maanpuolustajina 

kukin omalla vastuualueellamme. Tehtäviä riittää elinkeinoelämässä, kasvatuksessa, 

kulttuurissa ja lähimmäisinä. 

Sotilaallisen puolustuksen osalta Pohjanmaan maakunnat eivät ole tyhjiöitä, vaikka 

kouluttavia varuskuntia ei olekaan. Kyseessä on käytännössä näköharha. Lähes jokainen 

täysi-ikäinen miespuolinen ja yhä useampi nainen on saanut sotilaskoulutuksen. He ovat 

käytettävissä vaikkapa yhä korostuvaan paikallispuolustukseen. Oman toiminta-alueen ja 

verkostojen tuntemus on avain menestykseen, kuten 102 vuotta sitten. 

Maavoimat ja näin myös Porin prikaati ovat muuttumassa yhä enemmän 

koulutusorganisaatiosta valmiusorganisaatioksi. Uhkakuvien aikakriittisyyden takia 

kyseessä on laji, jossa ei edelleenkään jaeta toisia palkintoja.   

Paikallispuolustuksen joukkojamme ja toimeenpanoa harjoittelimme viime vuonna 

Seinäjoella ja tänä vuonna Kokkolassa. Tämä tehdään tietysti yhdessä muiden 



viranomaisten kanssa. Se rohkeus, rivakkuus ja innovointi, jolla Tammisunnuntaina 

ryhdyttiin laillisen valtiojohdon tahtotilan saavuttamiseksi toimeen, olkoon meille myös tässä 

esimerkkinä. 

Lopunperin kaikki kiertyy yksilöön ja tahtoon. Siinä historian tuntemus luo esikuvaa. 

Osaltaan tämä tilaisuus pitää meille yllä tietoisuutta, että uskallettiin ja pärjättiin sitä 

ennenkin, miksei tänään ja huomenna.  

Hyvää Tammisunnuntaita.  

 


