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PÄÄKIRJOITUS

Kulmahuoneen kuulumisia

P

uolustusvoimat on ollut suurten muutosten
kourissa viime vuosina, ja tuntuu siltä, että
yhä enemmän on vielä muuttumassa. Onko
mikään enää jatkossa varmempaa kuin pysyvä muutos?
Muutos on yksilölle ja organisaatiolle aina enemmän tai vähemmän tuskallista. Perusolemukseltaan ihminen pitää pysyvyydestä, tuntuupa välillä jopa jumiutuneen pysyvyyden suomaan leppoisaan ja mukavaan
olotilaan. Ihmisten mukana kaikista organisaatioista tulee väkisinkin jossain määrin muutosvastarintaisia.
Uskallan väittää, että muutos on välttämätöntä kehityksen aikaansaamiseksi. Muutos pitää olla kuitenkin
perusteltua ja organisaation tehoon positiivisesti vaikuttavaa. Sen pitää tuottaa dynaamista eteenpäin vievää voimaa.
Haluan todeta, että Porin Prikaatin viimeaikaiset
muutokset ovat ainakin pääosin olleet kokonaisuuden
kannalta positiivisia. Muutosvastarinta on ollut lähes
olematonta. Tässä hengessä emme ole tyytyneet Säkylän varuskunnassa polkemaan paikallamme, vaan tulevassa Maavoimien uudessa organisaatiossa olemme
ottaneet rohkeasti etunojaa. Olemme myös tienneet taivalta tehdessämme, mihin olemme matkalla…
1.1.2008 astuu voimaan uusi laki puolustusvoimista.
Puolustusvoimien ensimmäisenä – ja ehdottomasti tärkeimpänä – tehtävänä tulee olemaan Suomen sotilaal-

linen puolustaminen. Tämä on myös laajin tehtävistä,
koska se vaatii mittavat valmistelut jo rauhan aikana.
Varusmies- ja reserviläiskoulutus sisältyvät tähän tehtävään. Toisena puolustusvoimilta tullaan edellyttämään
muiden viranomaisten tukemista koko yhteiskuntaa
hyödyttävällä tavalla. Tämä tehtävä on veronmaksajan näkövinkkelistä erinomaisen selkeä ja ymmärrettävä. Kolmas tehtävä tulee olemaan osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Viimeksi
mainittu on koko puolustusvoimien kolmijakoisen tehtäväkentän viimeinen mutta Porin Prikaatin kannalta
vähintäänkin samanarvoinen kakkostehtävän kanssa.
On yksiselitteisen selvää, että Suomen puolustaminen
säilyy myös Porin Prikaatin ykköstehtävänä. Kansainvälisillä elementeillä haemme – ja saamme – lisäarvoa
ykköstehtävämme toteuttamiseen!
Porin Prikaati on joukko-osasto, jossa jokainen edellä kuvatuista lakisääteisistä tehtävistä tulee lähes päivittäin jokaista työntekijää vastaan. Otamme haasteen
vastaan!

Prikaatikenraali
Markku Nikkilä
Porin Prikaatin komentaja
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YKKÖSTEHTÄVÄ. Porin Prikaatin
tärkeimpänä tehtävänä säilyy asevelvollisten koulutus.

TApahtumat 2008

koulutus. Oman valmiusprikaatimme
elementtien kouluttaminen varusmiesjoukkotuotannon ja reservin harjoitusten
kautta on ykköstehtävä, puolustusvoimien vuoden 2008 alusta voimaan astuvien
tehtävien järjestyskin edellyttää. Prikaati kouluttaa myös muita sodan ajan joukkoja ja niiden osia Maavoimien Esikunnan käskyn mukaisesti. Samalla prikaati
kantaa kortensa yleisen asevelvollisuuden kekoon. Jotta suomalainen asevelvollisuus säilyttää kaikki ainutlaatuisen
hyvät piirteensä, riittävän suuri valtaosa
ikäluokista on koulutettava.
Varusmieskoulutuksen erityispiirteenä jatkuu vapaaehtoinen kansainvälinen koulutus. Jatkossakin sadat nuoret
hakeutuvat valintatestien kautta heinäkuussa alkavaan kansainvälisen varusmieskoulutuksen järjestelmään. Peruskoulutuskausi on sama kuin muilla,
kaikki menevät aliupseerikurssille ja osa
Reserviupseerikouluun. Lyhyen joukkokoulutuskauden jälkeen alkaa kevättalvella kansainvälinen koulutusjakso, joka
huipentuu
kriisinhallintaharjoituksiin
kotimaassa ja ulkomailla. Näistä nuorista prikaati saa varusmiespalveluksen jälkeen erinomaista reserviä kriisinhallintaoperaatioihin.

Kriisinhallintajoukkoja
johdetaan jatkossa
Säkylästä

Porin Prikaati
vuonna 2008
Teksti: Sakari Wallinmaa Kuvat: Matti Vihurila

V
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uoden 2007 käydessä vähiin Porin Prikaati on valmis puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän 2008 (JOHA 2008) mukaiseen
asemaansa. Ollessani Bosniasta perehtymässä tehtävääni alkusyksyllä 2006
kuulin ensimmäistä kertaa, miten prikaatin toimintaa ja organisaatiota muutetaan vuonna 2007 ja mitä seuraa vuonna
2008. Komentaja kysyi suunnitteluseminaarin tauolla tulokkaalta, miltä suunnitelmat vaikuttavat. Muistan vastanneeni, että hieman hirvittää. Silloin en ollut
vielä tutustunut Huovinrinteellä työskenteleviin Porilaisiin eikä minulla ollut käsitystä Porilaishengen merkityk-

sestä. Nähtyäni, miten valmiita ihmiset
ovat tarttumaan uusiin tehtäviin sekä miten hyvin esimerkiksi esikunta ja huoltokeskus ovat ottaneet vastaan Niinisalosta ja Turusta siirtyvät uudet työntekijät,
voin vain ihailla prikaatin työntekijöiden
asennetta. Komentajalla oli selkeä käsitys Porilaishengestä, joten hän rauhoitti tulokasta sanomalla, että haasteet ovat
mittavat, mutta kyllä me tästä selviämme.

Asevelvollisten koulutus
edelleen ykköstehtävä
Porin Prikaatin tärkeimpänä tehtävänä vuonna 2008 säilyy asevelvollis-

Näkyvin muutos Porin Prikaatin tehtävissä vuonna 2008 on maavoimien
kriisinhallintajoukkojen kansallinen johtaminen ja tuki. Tämä on luonteva jatke
prikaatin aiemmalle roolille näiden joukkojen perustajana, kouluttajana ja varustajana. Ensi vuonna Porin Prikaati vastaa maavoimien kriisinhallintajoukkojen
toimeenpanosta, toiminnasta, tuesta ja
kotiuttamisesta kokonaisuutena. Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus
on tähän asti hoitanut tätä tehtävää, mutta se keskittyy jatkossa kansainväliseen
kurssitoimintaan ja siirtyy Niinisalosta
Tuusulaan. Erona muihin valmiusyhtymiin prikaati on siis ensi vuoden alusta
kaikkina aikoina johtovastuussa operatiivisissa tehtävissä toimivista suomalaisista kriisinhallintajoukoista. Tämän
mahdollistamiseksi prikaatin esikuntaan
perustetaan jatkuvasti miehitetty operaatiokeskus. Muutokseen liittyen prikaatiin siirtyy 1.1.2008 mennessä noin 40
virkaa Niinisalosta. Osa uusista työntekijöistä on saatu jo kesästä 2007 alkaen
ainakin osin Porin Prikaatiin tekemään
siirtymävaiheen töitä ja opettelemaan
omaa osuuttaan tästä prikaatin uudesta
tehtävästä.

Kriisinhallintajoukkojen johtaminen
ja tuki merkitsevät sitä, että lähes jokaisen Porin Prikaatin työntekijän toimenkuvaan tai ainakin -ympäristöön liittyy
jollain tavalla kansainvälinen toiminta.
Henkilöstö tekee oman erityisalansa tehtäviä sekä kansallisia että kansainvälisiä
tarpeita varten.

Valmiusvelvoitteita ja
virka-apua
Yllä käsiteltyihin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin liittyy myös valmiusvelvoitteita. Kriisiajan valmiusprikaati, Porin Jääkäriprikaati on pystyttävä
perustamaan tarvittaessa nopeasti ja siirtämään alueelle, jossa valtakunnan parhaita joukkoja käytetään. Porin Jääkäriprikaatiin sijoitettavan henkilöstön pääosa
koulutetaan Porin Prikaatissa, mutta
osia koulutetaan myös muissa joukkoosastoissa, esimerkiksi tykistöpatteristo Tykistöprikaatissa. Samoin on oltava
valmius perustaa ne kansainvälisen kriisinhallinnan suomalaiselementit, joista Suomi on kansainvälisten järjestöjen
kanssa sopinut. Molemmat vaatimukset
poikivat mittavan määrän suunnittelua ja
valmistelua. Jatkossakin Porin Prikaatin
yksi tärkeä tehtävä on valmiusvelvoitteista vastaaminen ja niille perustan luominen.
Valmiustehtävä näkyy ensi vuonnakin myös tukena muille viranomaisille
tarvittaessa. Porin Prikaati antaa tarvittaessa virka-apua esimerkiksi pelastusviranomaisille ja poliisille henkilöstöllä
ja kalustolla. Mainittakoon, että kun poliisia tuetaan vaarallisissa virka-aputehtävissä PASI-vaunuilla, näihin tehtäviin
osallistuu vain palkattu henkilöstö.

nuille heinäkuusta 2008. Toivottavasti
prikaati saa myös AMOS-kranaatinheitinvaunut käyttöönsä ensi vuonna.
Porin Prikaatin tehtävät muodostavat
loogisen kokonaisuuden vuonna 2008.
Suomen puolustusta rakennetaan asevelvolliskoulutuksen, valmiuden ja varautumisen, asevelvollisasiain hoidon,
vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja kansainvälisen kriisinhallinnan työkaluilla. Kansainväliset tehtävät tukevat erityisesti kotimaan puolustusta siten, että
kriisinhallintajoukoista kotiutuneet taistelijat sijoitetaan sodan ajan joukkojen
vaativimpiin tehtäviin. Samoin kriisinhallintaoperaatioista saadut kokemuk-

set toimintatavoista ja materiaalista siirretään soveltuvilta osiltaan sodan ajan
joukkojen koulutukseen ja toimintamalleihin.
Vuonna 2007 on Porin Prikaatissa valmistauduttu mittaviin muutoksiin. Toiminnan päälinjat, tehtävät ja tekijät ovat
hyvässä valmiudessa hoitaa kaikki yllä
esitetyt tehtävät. Vuoden 2008 aikana
kokemus osoittaa ne yksityiskohdat, joita prikaatin on ennakkosuunnittelusta ja
varautumisesta huolimatta vielä tarkennettava. Kun käytössä ovat liki 400-vuotiset aseet, KUNNIA, VELVOLLISUUS
ja TAHTO, uusistakin haasteista selvitään varmasti.

Satakunnan Aluetoimisto
hoitaa maakunnan
kutsunnat
Uutena tehtävänä Porin Prikaatiin perustettava Satakunnan Aluetoimisto ottaa
vuonna 2008 vastuulleen asevelvollisasioiden hoidon ja yhteistyön vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentän kanssa Satakunnan alueella. Tämä tiivistää ja
konkretisoi Porin Prikaatin vastuuta sotilaallisen maanpuolustuksen koko kentästä Satakunnassa.
Myös Porin Prikaatin panssariajoneuvokalusto uudistuu vuonna 2008. Prikaati saa käyttöönsä Patrian valmistamat
AMV-vaunut, jotka ovat niittäneet mainetta jo lukuisissa suurissa ulkomaankaupoissa. Ensin aloitetaan palkatun
henkilöstön kurssit ja sitten alkaa varusmiesten koulutus näille moderneille vau-

KRIISINHALLINTAA JA KUTSUNTOJA. Suomalaisia kriisinhallintajoukkoja johdetaan jatkossa Huovinrinteeltä. Tämän lisäksi Satakunnan alueen
kutsunnat ja muutkin asevelvollisuusasiat tulevat ensi vuonna Porin Prikaatin
vastuulle.
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Maanpuolustuskoulutus ry:n
(MPK) uudet haasteet

M

aanpuolustuskoulutus
ry
(MPK) on valtakunnallinen
koulutusorganisaatio,
joka
kouluttaa kansalaisia selviytymään paremmin arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa. Sen organisaatio muodostuu
19 maakunnallisesta Maanpuolustuspiiristä sekä valtakunnallisista Meri- ja
Ilmapuolustuspiiristä. MPK:n keskusjohto toimii Helsingissä. MPK toimii viranomaisten ohjauksessa ja sen koulutus
on avointa kaikille 15 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille. Yläikärajaa ei
koulutettaville ole. MPK ry:n jäseniä
ovat Kadettikunta ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry, Reserviläisliitto ry, Re-
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sopimuksesta, jolloin valtionjohto totesi,
että muukin organisaatio kuin puolustusvoimat voi antaa kansalaisille sotilaallista koulutusta. Vuonna 1992 aloitettiin
kokeilukurssien järjestäminen mm. Satakunnassa ja vuonna 1993 Maanpuolustuskoulutus ry perustettiin. Seuraava
tärkeä kulminaatiopiste oli vuosi 1999,
jolloin maanpuolustuspiirijako toimeenpantiin ja kokoaikatoimiset piiripäälliköt nimitettiin tehtäviinsä. Eduskunta
hyväksyi 14.2.2007 lähes yksimielisesti lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja 11.5.2007 tasavallan presidentti
Tarja Halonen vahvisti lain.

Laki
vapaaehtoisesta
maanpuolustuksesta muuttaa
MPK:n julkioikeudelliseksi
yhdistykseksi, jonka hallinto
ja toimintaperiaatteet määritellään
lainsäädännössä.
Laki astuu voimaan 1.1.2008
ja se antaa hyvän pohjan uusille haasteellisille tehtäville
ja yhteistyön tiivistämiselle
jäsenjärjestöjen sekä viranomaisten kanssa.
1.1.2008
perustettava
Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on suoraan
puolustusministeriön alaisuudessa kuten Puolustusvoimatkin. MPK ja Puolustusvoimat laativat strategisen
kumppanuussopimuksen,
jossa sovitaan yhteistyöstä. Lakimuutoksen myötä
OPPIA OPETTAJILLE. Raumalla järjestetyssä
puolustusvoimat voi tilata
Opettajien voimankäyttö -kurssilla harjoiteltiin
MPK:lta sotilaallista kouluitsepuolustustaitoja.
tusta puolustusvoimien kokoamille
maakuntakompserviläisurheiluliitto ry, Sininen Reservi panioille sekä myös muille alueellisille
ry, Sotilaskotiliitto ry, Suomen Metsäs- joukoilleen. Tehtävien määrän ja vaatitäjäliitto ry, Suomen Rauhanturvaaja- vuuden lisääntyminen edellyttää myös
liitto ry, Maanpuolustuskiltojen liitto ry, lisäresursseja ja -rahoitusta. LisäresursMaanpuolustusnaisten Liitto ry, Naisten sien saanti konkretisoitui positiivisella
Valmiusliitto ry sekä viranomaisjäsenet tavalla Satakunnan Maanpuolustuspiipuolustusministeriö ja puolustusvoimat.
rissä, kun piiriimme palkattiin koulutussihteeriksi Pirkko Tuusjärvi viime
syyskuussa. Lakiuudistukseen liittyen
Laki vapaaehtoisesta
tulee jokaiseen maanpuolustuspiiriin pemaanpuolustuksesta hyrustaa koulutus-ja tukiyksikkö (KOTU).
väksytty
KOTU- yksikön tehtävänä on suunnitelMPK ry:n perustaminen kytkeytyy la ja toteuttaa piirin toimintasuunnitelvuoden 1990 tulkintaan Pariisin rauhan- man mukaiset koulutustehtävät.

Satakuntaa seitsemän
seutukunnallista koulutusosastoa
Satakunnan Maanpuolustuspiirissä
on jo käynnistetty KOTU-yksikön perustaminen. KOTU-yksikön päälliköksi
on valittu reservin majuri Harri Larinaho ja varapäälliköksi insinöörimajuri
Hari Paattimäki. Tukiosien päälliköksi on valittu luutnantti evp Tapio Saarijoki. Organisaatiouudistukseen liittyen
kaikki paikallisosastot (12) lakkautetaan
1.1.2008 mennessä ja perustetaan seitsemän seutukunnallista koulutusosastoa.
Koulutusosastot ja päälliköt ovat seuraavat: Pori (Pori, Luvia) Jorma Välke;
Noormarkku (Noormarkku, Pomarkku,
Merikarvia, Siikainen) Veli-Matti Ryynänen; Rauma (Rauma, Eurajoki, Lappi, Kiukainen, Eura) Pertti Peltonen,
Kokemäki (Kokemäki, Säkylä, Köyliö)
Paavo Valtanen; Huittinen (Huittinen,
Punkalaidun, Vampula) Juhani Norri;
Ulvila (Ulvila, Harjavalta, Nakkila) Ari
Harju ja Pohjankangas (Honkajoki,
Kankaanpää, Karvia, Lavia, Jämijärvi,
Kiikoinen) Erkki Mäki.

Suunnitteilla lähes 100
kurssia
Satakunnan
Maanpuolustuspiirin
kurssitarjottimella on kuluneena vuonna
ollut 80 erityyppistä kurssia jakautuen
turvallisuus-, varautumis-, sotilas- sekä
johtamis- ja kouluttajakoulutukseen.
Kursseista toteutuu tämän hetken tilanteen mukaan yli 60 kurssia. Nousu vuoteen 2006 verrattuna on merkittävä, jolloin 56 kurssista 43 toteutui. Vuodelle
2008 on Satakuntaan suunnitteilla lähes
90 kurssia. Uusina aluevaltauksina mainittakoon VIRVE ( viranomaisverkko)kurssit esim. sosiaali- ja terveydenhoitohenkilökunnalle sekä elämyskurssit ,
”Lauhavuori jotos” Honkajoella ja ” Uskalla elää” keväällä ja syksyllä Säkylän
Huovinrinteellä.

Kirjoittaja Kimmo Tuomi toimii Satakunnan Maanpuolustuspiirin piiripäällikkönä

Vuoden 2008 kurssitarjotin ilmestyy
MPK:n verkkosivuille tammikuussa
osoitteeseen www.mkry.fi/satakunta
MPK tarjoaa tavoitteellista ja tasalaatuista koulutusta, joka kehittää kansalaisten tietoja, taitoja ja valmiuksia
sekä tuottaa elämyksiä. Uudistuva Satakunnan Maanpuolustuspiiri katsoo
luottavaisena tulevaisuuteen.

TOSI TOIMINTAA. Taktinen pistooli -kurssilla Katinkurun ampumaradalla Porissa ammuttiin kovilla.
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Kriisipsykologiaan eri-

Kosketus ja
läsnäolo ovat
parasta lääkettä
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

koistunut Salli Saari johtaa Suomen Punaisen
Ristin psykologien valmiusryhmää, joka on tarjonnut henkistä tukea mm
Konginkankaan bussiturman ja tsunamikatastrofin järkyttämille ihmisille sekä auttanut Jokelan
koulusurmien henkisten
kärsimysten purkamisessa.

P

orin Prikaatin palkatulle henkilöstölle luennoinut Salli Saari sanoo ihmisen mielen olevan monimutkainen kokonaisuus, joka yleensä
mukautumalla selviytyy järkyttävistäkin
traagisista kokemuksista.
- Ihmisten kyky selviytyä pahimmistakin kriiseistä tekee kerta toisensa jälkeen minuun syvän vaikutuksen. Ihminen on luonteeltaan selviytyjä.
Järkyttävästä kokemuksesta parantuminen voi viedä Saaren mukaan kuitenkin vuosikausia. Pahimmillaan traagisen
kokemuksen myötä ihminen menettää
otteensa elämänhallintaan. Kriisin aiheuttaa yht´äkkinen, odottamaton tapahtuma, jota ei voi itse kontrolloida. Yleensä
se uhkaa keskeisiä elämänarvoja ja muutoksen suuruus johtaa mielen järkkymiseen.
- Seurauksena on kolmivaiheinen
traumaattinen kriisi, jossa shokkivaihe
turvaa ihmisen toimintakyvyn. Reaktiovaiheessa tullaan tietoiseksi, mitä itselle on tapahtunut. Kolmannessa työstämis- ja käsittelyvaiheessa uhri eristäytyy
ja käsittelee traumaattista kokemustaan,
Saari sanoo.
Tuskallinen vaihe alkaa parin päivän
päästä. Nyt ihminen käsittää, mitä on tapahtunut, ja vasta tässä vaiheessa auttajat tarjoavat psykologista jälkipuintia,
tapahtumien läpikäymistä. Vaihe on ahdistava ja kestää yleensä viikosta kymmeneen päivään. Tämän jälkeenkin hi-
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taampi apu voi jatkua kuukausia, joskus
vuosia. Pienempikin apu ja tuki on kokemusten valossa hyödyllistä, jos se tulee
oikeaan aikaan ja on viisaasti kohdennettu. Auttaminen voi lyhentää paranemisaikaa. Shokki- ja reaktiovaiheessa
riittää Saaren mukaan pelkkä myötäeläminen ja läsnäolo.
- Uhrin on annettava puhua tapahtuneesta. Auttaja ei saa tuputtaa omia tai
läheisten kokemuksia jostakin vastaavasta tapahtumasta. On varottava tyhjiä sanoja ja liiallisia lupauksia. Parasta
on levollinen läsnäolo ja välittävä kosketus.
Kriisityössä paljon kokenut Salli Saari sanoo, miten tärkeää uhrin on saada
työstämis- ja käsittelyvaiheessa ammattiauttajan lisäksi tukea läheisiltään.
- Olen suosittanut monissa tapauksissa työhön menoa mahdollisimman
nopeasti. Monesti ihminen ei ole vielä
todellisuudessa työkykyinen. Hän ei esimerkiksi pysty keskeytymättä lukemaan
yhtä A4-arkkia keskittyen yhtäjaksoisesti. Kuitenkin ihminen tuntee itsensä tärkeäksi ja pääsee vähin erin arkirutiineihin kiinni.
Porin Prikaatissa on oma kriisiryhmänsä, joka on koulutettu auttamaan
myös arkielämän kriiseissä, kuten liikenneonnettomuuksissa, läheisten odottamattomissa kuolemantapauksissa tai
varusmiehille sattuvissa onnettomuuksissa.
- Luennon tarkoituksena oli lisätä palkatun henkilöstön kykyä kohdata kriisejä

ja osata myötäelää sekä auttaa. Toisaalta
meidän on ymmärrettävä ja uskallettava
hakea ammattiapua tarvittaessa, kertoo
sosiaalikuraattori Mirjami Flemmich.
Jokaisessa kunnassa on omat kriisiryhmänsä. Ne toimivat terveyskeskuksissa ja vastaavat alueellaan kolareiden,
itsemurhien ja muiden äkillisten traumojen jälkihoidosta. Ryhmissä on alan väkeä eli lääkäreitä, pappeja, sairaanhoitajia ja psykologeja, ja päivystäjän työt
alkavat heti, kun tieto onnettomuudesta
tulee.

KRIISIAPU. Kriisipsykologi Salli
Saaren ja sosiaalikuraattori Mirjami
Flemmichin mielestä sotilasyhteisökin
on haavoittuva ja järkyttävän tapahtuman kohdatessa on uskallettava hakea
ammattiauttajalta apua.

HYVÄ TIETÄÄ. Koskettamien ja läsnäolo on parasta lääkettä silloin, kun
työkaverilla on vaikeaa.
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Kilpailu vahvistaa
ryhmähenkeä
Teksti ja kuva:
Olli Merikallio

Heinäkuun saapumiserän

oppilashaastatteluun
valittiin tällä kertaa Ari
Kanervo (20 v) 2. Jääkärikomppaniasta sekä SiniPilvi Hautamäki (19 v)
Viestikomppaniasta. Molemmat ovat olleet omissa yksiköissään P-kauden
alusta alkaen.

Haastattelun alussa käy ilmi, kuinka
erilaisia tulevat johtajat ovat. Hautamäki
suorastaan huokuu positiivista energiaa
ja on olemukseltaan varsinainen sähikäinen, kun taas Kanervo antaa kuvan itsestään kylmänrauhallisena sekä ”lyhyenä ja ytimekkäänä”. Tähän saattaa myös
vaikuttaa flunssa, joka on vaivannut häntä jo jonkin aikaa.
Näin aliupseerikurssin loppupuolella tulevat johtajat kertovat saamastaan
koulutuksesta sekä positiivisista että negatiivisista asioista viimeisen parin kuukauden ajalta.
Kanervo kuuluu ”kovamaineiseen
komentojoukkueeseen”, ja täten hänestä tulee aliupseerikurssin päätyttyä komentopaikan johtaja. Hautamäestä tulee
kurssin päätyttyä viestialiupseeri. Kummatkin ovat P-kauden jälkeen aloittaneet
kouluttautumisen omaan alaansa, ja molemmat pitävät hyvänä asiana nykyistä
koulutushaarojen erillään pitämistä. Tällä tavoin erikoistuminen on paljon helpompaa ja kummatkin pystyvät silti samaistumaan toistensa koulutukseen.
Mieleisimpänä kumpikin on pitänyt maaliin pääsemistä johtamistaidon
maastovaiheen, eli AuK-marssin jälkeen.
Kanervo mainitsee myös itkk-ammunnat
yhtenä suosikeistaan. Myös oma-aloitteisuuden lisääntyminen on ollut hieno
asia. Ryhmähengen tiivistyminen on ollut kummallekin tärkeää ja Kanervo pitää sitä myös tärkeänä kilpailuhengen
luojana joukkueiden välille. Hautamäki sen sijaan tuntee ryhmähengen koskevan koko komppaniaa, eikä kilpailua

joukkueiden välille tällöin ole syntynyt
niin helposti.
Vertaisjohtaminen on kummankin
mielestä ollut positiivinen juttu, mutta
eroavaisuuksia kokemuksista silti löytyy. Hautamäki kertoo kuinka vertaisjohtamisessa uskaltaa tehdä enemmän,
kun tuntee oman joukkonsa, mutta samalla vaikutusvalta ei välttämättä ole
juuri se suurin, samanlainen kuin tämän
hetkisillä varusmiesjohtajilla. Kanervo
sanoo samaa, mutta käskyvalta on saatu korjattua pienten kurinpitotoimenpiteiden avulla.
Negatiivisista asioista kysyttäessä tulee Hautamäeltä vastaus, joka kertoo jotain myös hänen luonteestaan ja omistautumisestaan. Eniten häntä nimittäin
harmittaa jääkärileiri, joka jäi kesken,
kun hän yllättäen sairastui ja joutui palaamaan kasarmille.
Muita vähemmän mukavia asioita

ovat olleet hektiset punkkarallit, jotka
eivät tietenkään kaikkien mieleen ole.
Myös päivittäiset rutiinit ovat ajoittain
puuduttavia, mainitsee Hautamäki.
Kummankin käsitys kouluttajista on
myös hieman muuttunut kurssin aikana,
toisella enemmän ja toisella vähemmän.
Yksiköistä löytyy sekä hienoja miehiä
että hyviä kouluttajia, he toteavat.
Haastattelun lopussa löytyy tulevilta varusmiesjohtajilta nähtävästi jotain
muutakin yhteistä, kuin pelkät kokemukset; Hautamäki tunnustaa hieman jännittäneensä haastattelua, vaikka se ei hänen
itsevarmasta olemuksestaan ilmi käynytkään, ja myös Kanervon kylmänrauhallisen kuoren alla näkyy pientä helpotusta
haastattelun loppumisesta. Silti he osasivat suhtautua haastatteluun asiallisesti ja
pienellä pilkkeellä silmäkulmassa, aivan
kuten tulevilta johtajilta voi odottaakin.

SOTILASVARUSTEITA
SÄKYLÄSTÄ

TULE OSTOKSILLE!
SOTILASVARUSTERMYYMÄLÄ
ON TÄYNNÄ
army-varusteita Suomesta, Nato-maista ym.
maastojalkineita, maasto- ja pakkaspukuja,
kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja,
pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita,
maiharitakkeja, villapaitoja, naamioverkkoja,
merkkejä, ym.

TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO,
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ
Avoinna: ti-pe 10-17, la 10-15
Köörnummi, 27800 Säkylä

MYÖS POSTIMYYNTI
TILAA ILMAINEN ESITE
Puh. (02) 867 0431
fax (02) 867 1731 Email: milpro@netti.fi
www.satanet.fi/milpro
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VARTTUNEENA VÄKEEN. Pääjohtaja
Esa Vesterbacka oli liki kolmekymppinen suorittaessaan asevelvollisuutta
Porin Prikaatissa.
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Vankeinhoitolaitoksen
pääjohtajana vuodesta
2005 työskennellyt Esa
Vesterbacka lukeutuu niihin miehiin, jotka suorittivat varusmiespalveluksensa jo varttuneemmalla
iällä. Vesterbacka oli syksyllä 1983 Porin Prikaatiin palvelukseen astuessaan jo valmis lakimies ja
kaksivuotiaan pojan isä.

kouluttajana, mihin tehtävään välillisesti
liittyy myös yksi mieleenpainuneimmista armeijamuistoista.
- Olin sopinut ennen armeijaan lähtöäni, että olisin kouluttajana Korpilammella järjestetyssä tilaisuudessa, mutta
en kuitenkaan saanut anomaani lomaa.
Päivää ennen Korpilampea olin jo tyytynyt siihen ajatukseen, että minun paikkani on jossain Huovinrinteen metsässä
sotimassa.
- Tilanne kuitenkin muuttui täydellisesti, kun varuskunnasta tuli hikinen
alikersantti polkupyörällä minua tapaamaan. Hän käski lähteä siitä samasta
paikasta esikuntaan ja antoi vielä oman

Silloin alokas
vei alikersantin
fillarin
Teksti: Asko Tanhuanpää Kuva: Paula Grönlund

Esa Vesterbacka, 53, vakuuttaa hymyssä suin, ettei liki kymmenen vuoden
ikäero nuorimpiin varusmiestovereihin
muodostunut hänelle aikanaan ongelmaksi.
- Lähdin jo palvekseen astuessani siitä, että edessä on muutama kokemus vähän poikamaisemmassa joukossa. Ongelmia ei tullut, kun kuntokin riitti ihan
hyvin armeijan koulutukseen.
- Loppujen lopuksi minulle taisi tulla nuorempien suhteen eräänlainen neuvonantajan rooli. Ainakin minulla oli
sellainen tunne, että nuoremmat myös
arvostivat kokeneempaa kaveria. Kaiken kaikkiaan alokasaika osoittautui paljon miellyttävämmäksi kokemukseksi,
mitä olisin osannut odottaa, Vesterbacka
muistaa.

Jo kerran evätty loma
myönnettiin pikavauhdilla
Porin Prikaati oli Eurajoella varttuneelle ja siellä myös koulunsa käyneelle
Esa Vesterbackalle luonnollinen palveluspaikka. Vesterbackan koti oli tuolloin
jo Turussa, mutta juuret edelleen syvällä
satakuntalaisessa maaperässä.
Lakimiesvarusmiehellä oli myös virka Turun yliopiston assistenttina. Kaiken muun ohessa hän toimi syyttäjien

fillarinsakin käyttöönsä. Tänä päivänä
en tiedä, millä se alikessu palasi itse varuskuntaan. Oikeastaan häntä kävi sääliksi.
Esikunnassa Esa Vesterbacka komennettiin vauhdilla lomalle, jotta tämä voisi osallistua Korpilammen tilaisuuteen
kouluttajana.
- Pyyntö lomastani oli tullut oikeuskanslerin virastosta suoraan pääesikuntaan, eikä Porin Prikaatilla ollut enää
yhtään mitään lähtöäni vastaan. Siinä
tilanteessa ei sota enää yhtä miestä kaivannut, Vesterbacka hymähtää.

Kahvipöydässä
kenraalin kanssa
Porin Prikaatissa Esa Vesterbacka
vietti lopulta vain alokasajan ja armeijassakin sen ajan minimin eli kahdeksan
kuukautta. Palvelusajan loppu meni sotilasläänin esikunnassa Turussa sotilaslakimies Antti Pihlajamäen apulaisena.
- Lääninkomentajana toimi tuolloin
kenraali Lauri Koho, hieno mies. Hänen
kanssaan sain kerran pitää kahvipöydässä seuraa jopa silloiselle puolustusvoimain komentajalle Jaakko Valtaselle.
Se oli kieltämättä varusmiehelle aika
jännittävä kokemus.
Muutama vuosi varusmiespalveluk-

sensa jälkeen Vesterbacka sai toimia Porin Prikaatin kanssa virkansa puolesta
myös säännöllisessä yhteistyössä. Hän
oli nimittäin vuosina 1987–90 Köyliön
varavankilan johtaja.
- Silloin minulle selvisi sekin historiallinen tosiasia, että vankilalla oli itse
asiassa ollut aika ratkaiseva rooli siinä,
että prikaati ylipäätään perustettiin Huovinrinteelle, hän selvittää.
Esa Vesterbacka viittaa pakomatkalla olleeseen vankiin, jonka sytyttämä
metsäpalo roihusi 1950-luvulla Porsaanharjulla. Arvottomaksi katsottu alue oli
sittemmin päättäjien mielestä mitä oivallisin sotilaiden tukikohdaksi ja harjoitusmaastoksi.
Vesterbackan yhteys prikaatiin oli
tuohon aikaan sanalla sanoen jopa erikoisen kiinteä, sillä hänen sairaanhoitaja-vaimolleen löytyi työpaikka varuskunnan sairaalasta.

Mukavampaa kuin
syksyllä 1983
Huovinrinteelle Vesterbacka palasi
seuraavan kerran vasta viime lokakuussa maanpuolustuskurssi 182:n osanottajana.
- Tulin sanoneeksi muutamalle kurssikaverille, että tunnelma oli monin tavoin mukavampi kuin syksyllä 1983,
hän tunnustaa.
Kertausharjoituksiin ei Vesterbackaa
ole koskaan siviilitehtäviensä takia kutsuttu. Maanpuolustuskurssin takia hänet
ylennettiin viime Itsenäisyyspäivänä alikersantiksi.

Vankiloissa on yhä
yliasutusta
Työtään vankeinhoitolaitoksen pääjohtajana Esa Vesterbacka kuvailee lyhyesti vankiloiden toiminnan ohjaamiseksi. Vankiloita maassamme on kaikkiaan
26 ja vankeja puolestaan noin 3 600.
- Vankien määrä on onneksi pikkuisen laskussa, mutta kyllä niissä on edelleenkin aika vahvaa yliasutusta. Elektroninen valvonta on yksi keino, jolla
vankilassa rangaistustaan kärsivien kansalaisten määrää saataisiin laskettua,
pääjohtaja miettii.
Puolustusvoimien kanssa vankeinhoitolaitoksen ykkösmies ei joudu olemaan
nykyisin juurikaan virkansa puolesta tekemissä. Toista oli takavuosina, kun työsiirtoloihin tuomitut vangit tekivät vielä
puolustusvoimille erilaisia töitä. Nykyisin vastaavaa yhteistyötä harjoitetaan
Vesterbackan mukaan etupäässä museoja ympäristövirastojen kanssa.
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PORILAISEN PÄIVÄKIRJA

Porin Prikaatiin siirtyneet
Reservistä:
Kersantti
Jarkko Moilanen
Sairaanhoitaja
Sari Ketola
Talouspäällikkö
Paula Kaunismäki
Sairaala-apulainen
Tarja Hakanperä
Elektroniikka-asentaja
Panu Engström
Tykistöprikaatista:
Varastomestari
Antti Hanhilammi

15.10.2007
19.10.2007
1.11.2007
1.11.2007

Varastonhoitaja
Kimmo Elomaa
Hämeen Rykmentistä:
Kapteeni Lasse Torpo

1.11.2007

1.11.2007

Puolustusvoimien Kansainvälisestä
Keskuksesta:
Ylikersantti Keijo Keskinen 1.12.2007

1.11.2007

Porin Prikaatista
siirtyneet

1.11.2007

Reserviin:
Kersantti Timo Lahti
16.10.2007
Kersantti Jarno Laukkanen 1.11.2007

Ylennykset 6.12.

Vänrikiksi:
Ma. sotilaspastori Tom Juhani Säilä

Tasavallan presidentti on ylentänyt
Everstiksi:
Everstiluutnantti Yrjö Sakari Wallinmaa
Everstiluutnantiksi:
Majuri Markku Voitto Laine
Insinöörimajuriksi:
Insinöörikapteeni Markku Heikki Olavi
Herronen
Lääkintämajuriksi:
Lääkintäkapteeni Juha-Petri Ruohola
Kapteeniksi:
Yliluutnantti Mikko Juhani Lehto
Yliluutnantti Tom Antero Malmström
Yliluutnantti Ari Tapio Elonen
Insinööriyliluutnantiksi:
Insinööriluutnantti
Harri Petteri Harvonen
Luutnantiksi:
Vänrikki Matti Mikael Filatoff
Vänrikki Veli-Kalle Juhani Kursi
Vänrikki Toni Kristian Laine
Vänrikki Ville Veikko Tahvanainen
Tasavallan presidentti on ylentänyt
reservissä
Yliluutnantiksi:
Luutnantti Tanja Mirjami Saarinen
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Porin Prikaatin komentaja on ylentänyt seuraavat palkattuun siviilihenkilöstöön kuuluvat reservissä:
Kersantiksi:
Varastonhoitaja Jari Jukka Koivunen
Alikersantiksi:
Varastonhoitaja Pasi Martti Juhani Tegelberg
Korpraaliksi:
Asentaja Jarno Tapio Lempiälä
Asentaja Markus Erik Aleksi Rannanmäki

Sairaala-apulainen
Sylvi Vuori
Toimistosihteeri
Ilpo Järvinen
Varastomies
Matti Saksa
Sairaanhoitaja
Kaisa Vanhatalo
Saaristomeren
Meripuolustusalueelle:
Kapteeni Jan Kulkki

1.11.2007
2.11.2007
27.11.2007
30.11.2007

1.12.2007

Palkitsemiset 6.12.
Jalkaväen säätiön myöntämä stipendi:
Yliluutnantti Juha Linjamäki
Jalkaväen ansioristi:
Luutnantti Pasi Suomi

Sotilasläänien komentajat ovat ylentäneet reservissä seuraavat Porin Prikaatin henkilökuntaan kuuluvat:
Kersantiksi:
Erno Tapio Koivistoinen
Elina Annika Koskinen
Kalle Pekka Antero Kovalainen
Teppo Sakari Liimatainen
Arto Karitapio Saastamoinen
Alikersantiksi:
Jouni Juhani Kartastenpää
Korpraaliksi:
Timo Petteri Pietiläinen
Eversti Sakari Wallinmaa

Joululahjapaperivuori
On pitkä sana. Ja pitkään
pohdin liekö se sana ollenkaan. Onko suomen
kielessä edes neliosaisia näitä tällaisia? Jos ei
ole, niin nyt on. Joululahjapaperivuori nimittäin
kertoo kaiken oleellisen
nykyajan joulusta. Ennen
se tuoksui riisipuurolle ja
kanelille ja uusille villasukille. Nyt se rapisee ja
kahisee.

Jo hyvissä ajoin alkaa ihon alle hiipiä orastava ahdistus. Se tapahtuu siinä
marraskuun puolivälissä. Mitä ihmettä
antaisin tänä vuonna kaikille niille, joita joululahjoin muistaa pitää? Ja muistaa pitää! Kummilapset, oma kahdeksanvuotias, vaimo, äiti, isä, veljen perhe,
appivanhemmat, ystävät, naapurit…
Mutta kun ei ole kyse pelkästä antamisesta vaan lisää ostamisesta. Voiko
hyvinvoinnin yltäkylläisyydessä yllättää
jollakin tarpeellisella tai hyödyllisellä?
Mehän omistamme jo kaiken sen, mitä
tarvitsemme - ja paljon enemmän.
Samanmoinen ahdistus velloi sisälläni viisitoista vuotta sitten. Tosin silloin
ei ollut varaa ostaa. Ei minulla, ei perheelläni, eikä monella muullakaan.
Ylikuluttamisen, ostamisen ja myymisen keskellä mieli pakottautuu noihin
90-luvun lama-ajan tunnelmiin. Ennen
sitä hyvään oli totuttu, saamaan ja antamaan ja paljon ja monenlaista. Tuolloin
useissa kodeissa piilotettiin pakettien sijaan häpeää, syyllisyyttä, murhetta, romahduksen pelkoa ja menetyksen tuomaa ahdistusta. Eikä se ihan vieläkään
ole loppunut. On heitä edelleen, hiljaisina ja vaiettuina. Mutta ei unohdettuina. Kyllä sen muistaa vieläkin. Ja tuota
muistoa haluaisin kunnioittaa.

Joulu on antamisen juhla. Niin kuin
joulun sanoma sen ilmoittaa. Ja toki läheisiä haluamme ilahduttaa ja muistaa.
Se tuottaa itselle iloa myös ja sen oikean
joulun tunnun.
Entä jos tänä vuonna jättäisinkin pari
pakettia käärimättä? Ostelemisen sijaan
antaisinkin heille enemmän ystävyyttä,
enemmän aikaa, enemmän rakkautta ja
kiireettömyyttä. Niitä lahjoja ei tarvitsi-

si kätkeä lahjapaperiin ja niistä riittäisi
iloa pitkälle uuteen vuoteen ja vielä tulevaankin. Olisi siinä oikea joululahjavuori ilman rapinaa ja kahinaa.
Niin ja itse toivon saavani ne uudet
villasukat. Äidin kutomat.
Sotilaspastori
Hannu Tomperi

15

Valtakunnallinen paraati
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I

tsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati järjestettiin tällä kertaa Hämeenlinnassa. Paraatin otti
vastaan Läntisen Maanpuolustusalueen
komentaja, kenraalimajuri Kari Siiki ja
paraatijoukkoja komensi Hämeen Sotilasläänin komentaja, eversti Veli-Pekka
Parkatti.
Prikaatista paraatiin osallistui runsaat
70 ”Porilaista” esikuntapäällikkö, eversti Sakari Wallinmaan johdolla.

Hämeenlinnassa
Kuvat: Olli Merikallio

17

18

Prikaati
ja kunta
juhlivat
yhdessä
itsenäisyyttämme

P

orin Prikaatin ja Säkylän kunnan yhteinen itsenäisyyspäivän
iltajuhla järjestettiin muonituskeskuksessa. Tilaisuuteen osallistui lähes 500 kutsuvierasta. Juhlapuheen piti
kunnanvaltuuston puheenjohtaja, teollisuusneuvos Esko Eela. Tuttuun tapaan
Porilaissoittokunta viihdytti vieraita taidokkaalla musiikillaan.
SOITTAJILLE STIPENDI.
Porilaissoittokunta palkittiin
iltajuhlan yhteydessä Porin Prikaatin tukisäätiön myöntämällä
1 000 euron stipendillä, jonka
vastaanotti kapellimestari Ahti
Laine.
SUSANNALLE STANDAARI.
Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajuudesta luopuva Susanna
Vuorinen sai vastaanottaa Porin Prikaatin standaarin.
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Kura lensi
Kärme Kustaan
Kiemuroissa

KURAINEN KOLMIKKO. Luutnantti Mikko Majavan (vas.), yliluutnantti
Juha Linjamäen ja luutnantti Matti Kulmasen lumipuvuista näkee, että
kura on saanut kyytiä, kun kolmikko
on käskyttänyt KTM-pyöriään Kärme
Mustaan Kiemuroissa.

Teksti ja kuva: Mikko Majava

K
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ärme Kustaan Kiemurat -moottoripyöräkilpailu on Päijänteen
ympäriajon jälkeen Suomen toiseksi suurin moottoripyöräkilpailu. Itsenäisyyspäivänä järjestetty tämän vuotinen kisa oli järjestyksessään jo 31.
Ensimmäistä kertaa mukana oli oma
Army-sarja, jossa ajokkina käytettiin
puolustusvoimien KTM-moottoripyöriä.
Kaiken kaikkiaan Army-sarjaan osallistui viisi joukkuetta. Porin Prikaatista kilpailuun osallistui partio numero 224 kokoonpanolla luutnantti Mikko Majava,
luutnantti Matti Kulmanen ja yliluutnantti Juha Linjamäki. Kilpailun ideana on ajaa kolmen miehen partioissa
toisiaan tukien ja auttaen. Tukea ja apua
todella tarvittiin, sillä reitti oli pääsään-

töisesti kivikkoa, suota ja kuraa, mikä
tarkoitti jatkuvia kiinnijäämisiä. Kilpailureitin pituus oli noin 30 km sisältäen
kaksi maastokoetta todella vaihtelevassa maastossa. Partio 224 starttasi ensimmäiselle maastokokeelle klo 9.24. Vielä
tuolloin reitti oli kohtuullisessa kunnossa ja kierros selvitettiin ilman pahempia
kiinnijäämisiä aikaaan 50.20,86. Huollon jälkeen sama reitti ajettiin toistamiseen. Suuresta ajajamäärästä johtuen
reitti oli muokkautunut todella raskaaksi ja vaikeaksi ajaa, aika 1.24.20,98. Kokonaisajaksi muodostui 2.20.41,86, jolla
ylsi Army-sarjassa kolmanneksi.
Oman haasteensa kisaan toi myös
moottoripyörien paino. Kun normaali kilpaenduro painaa 90 - 110 kg, niin

Army-sarjan pyörät painavat 160 kg.
Kilpailun fyysistä rasituksesta kuvaa
joukkueemme jäsenen lausahdus: ”Olin
mää puhki ERNAN (raskas sotilastaitokilpailu) jälkeen, mutta en sentään näin
poikki”. Joukkueemme kiittää prikaatin komentajaa myötämielisestä suhtautumisesta kilpailuun, kapteeni Petteri
Vuorista, yliluutnantti Mika Koivistoa,
Panssariprikaatia loistavista järjestelyistä ja kaikkia muita, jotka kiitoksen ansaitsevat ja tässä yhteydessä jäävät nimeltä mainitsematta. Kilpailun ilmapiiri
oli positiivinen ja puolustusvoimien kannalta tapahtuman pr-tavoitteet saavutettiin hyvin, sillä yleisö eli hyvin joukkueidemme mukana koko kilpailun ajan.

Varusmiehet
hevosopiston tyttöjen
itsenäisyystanssiaisissa
Teksti ja kuva: Olli Merikallio

T

iistaina 4.joulukuuta parisenkymmentä varusmiestä edusti prikaatia Ypäjän hevosopiston itsenäisyystanssiaisissa. Tanssiaisten prinssi
löytyi myös Porin Prikaatin riveistä. Illan
tansseihin kuuluivat normaalin valssin lisäksi myös letkajenkka sekä cicapo, joka
pienten kömmähdysten jälkeen sujuikin
vallan mainiosti. Perinteisten tanssien jäl-

keen ohjelmaan sisältyi myös parilimboa,
jonka voittajaksi selviytyi jälleen Porin
Prikaatin varusmies sekä hänen parinsa.
Ilta päättyi hektisen nykymusiikin tahdissa ja etenkin alikersantti Albert ”Basso”
Lindgrenin sulavat tanssiliikkeet herättivät tytöissä ihastusta. Kiitosten ja kumarrusten jälkeen suuntasivat nohevat varusmiehet takaisin kohti prikaatia.
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Arvoisa Porilainen-lehden
lukija, hyvät Porin Rykmentin
– Porin Prikaatin killan jäsenet

K

iltamme tämän vuoden toiminnassa on aikaisemmin toteutuneen pienoismallihankkeen
jälkeen ollut seesteisempää aikaa. Paikallisosastot ovat järjestäneet omaa toimintaansa kiitettävästi. Pääkaupunkiseudulle on pyritty käynnistämään
uudelleen kiltamme toimintaa. Vuoden
alussa pidetyn kokouksen jälkeen paikallisesti sovittu työryhmä on pyrkinyt
löytämään sopivia toimintamuotoja.
Noin vuosi sitten käynnistynyt hanke
lippujen saamiseksi halukkaille alaosastoille on toteutumassa. Salon seudun
osaston lipun naulaustilaisuus on juuri pidetty ja lippu on siunattu käyttöön.
Tilaisuudesta on artikkeli toisaalla tässä
lehdessä. Muiden tilattujen lippujen valmistus on vielä kesken ja ne tullaan saamaan käyttöön tulevan kevään aikana.
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Aivan hiljakkoin tuli esille idea Turun
Ruissalossa sijaitsevan Porilaismetsikön
kunnostamiseksi. Hallitus päätti selvittää Turun kaupungin puisto-osaston
kanssa, mitä mahdollisuuksia vuonna
1970 istutetun tammi- ja koivumetsikön
siistimiseksi on, vai rajoittavatko tätä
alueen suojelusäännökset. Puisto sijaitsee Honkapirtin välittömässä läheisyydessä. Porin Rykmentin killan toimesta
27.5.1970 sinne istutettiin 300 tammea
ja 300 koivua Turussa 1919 – 1939 sijoitettuna olleen Porin Rykmentin muistoksi. Riippumatta siitä, toteutuu tämä
kunnostushanke tai ei, asiana tuo muistometsikkö ansaitsee tulla esille ennen
kuin vallan unohtuu. Perinteen vaaliminen on tärkeä osa toimintaamme.
Syksylle suunniteltu tutustumispäivä Porin Prikaatiin siirtyy toteutetta-

vaksi myöhemmin, kun löydetään sopiva ajankohta prikaatin erittäin tiiviistä
kalenterista. Pyrkimyksenä on yhdistää
tutustuminen johonkin samankaltaiseen
tilaisuuteen, jolloin saadaan samoilla
järjestelyillä enemmän kohtaamisia.
Maanpuolustuskiltojen Liiton teema
vuodelle 2008 on ”Elämme tätä päivää
– rakennamme tulevaisuutta”. Teeman
tarkoituksena on olla mukana tulevan
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kehittämisessä, vahvistaa kiltalaisten ja
kiltojen mukanaoloa vapaaehtoisessa
maanpuolustustyössä sekä sopeuttaa toimintatapoja puolustusvoimien uuteen
organisaatioon. Tulevan toimintavuoden suunnittelussa meidän tulee harkita
mahdollisuuksiamme hyödyntää Maanpuolustusyhdistyksen koulutustarjontaa.
Kiltamme internetsivusto on edelleen osastojen käytettävissä tiedotustoimintaan ja myös toteutuneista asioista
on siinä hyvä tilaisuus kertoa laajemmallekin joukolle. Yhteyden ylläpitäjiin
saa vaikka jättämällä palautteen sivulta
jonka osoite on:
www.porinrykmentin-porinprikaatinkilta.fi
Vuoden päättyessä haluan kiittää Killan hallituksen ja –valtuuskunnan jäseniä, sihteeriä sekä kaikkia alaosastojen
edustajia hyvästä yhteistyöstä kuluneen
vuoden aikana.
Haluan osoittaa kiitokseni Porin Prikaatin komentajalle, -henkilökunnalle, Porilainen-lehden toimituskunnalle,
Säkylän Sotilaskotiyhdistykselle ja varuskuntakerhojen henkilökunnalle. Kiitoksia myös kaikille tukijoillemme ja
yhteistyökumppaneillemme.

Toivon kaikille
Rauhallista Joulua ja
turvallista vuotta 2008.
Jorma Koivisto
Porin Rykmentin –
Porin Prikaatin killan
puheenjohtaja 2007

“Lippu tekee prikaatia
tunnetuksi ja ylläpitää
Porilaisten yhteyttä”
Teksti ja kuva: Kari Nummila

LIPUN SIUNAUS. Kirkkoherra Jouko Pukari siunasi Salon seudun alaosaston lipun, jota kannattelemassa kiltaveli Olavi Eräkunnas. Airueina toimivat
Riitta ja Jorma Korimäki.

A

lasosaston oma lippu on tärkeä
tekijä Porin Prikaatin tunnetuksi tekemisessä alueellanne. Se
myös osaltaan ylläpitää reservissä olevien Porilaisten yhteyttä varusmiesaikaiseen joukko-osastoon. Lippu on näkyvä tunnusmerkki, joka omalla tavallaan
lisää myös maanpuolustustahtoa. Prikaati on ylpeä siitä, että Porin Rykmentin - Porin Prikaatin killan Salon seudun
alaosasto on saanut oman lipun, esikuntapäällikkö Sakari Wallinmaa sanoi
esittäessään prikaatin tervehdyksen Salossa alaosaston lipun naulaus- ja siunaustilaisuudessa 1. joulukuuta. Uuden
lipun siunasi Salo-Uskelan seurakunnan
kirkkoherra Jouko Pukari, joka toivoi
lipun kokoavan ympärilleen ihmisiä, jotka tuntevat vastuuta toisistaan ja joilla
on aitoa auttamisen halua.

Upouudelle kiltalipulle
löytyy käyttöä
Lämmintunnelmaiseen ja maanpuolustuhenkiseen juhlaan osallistui satakunta henkeä. Juhlassa esiintyi Salon
puhallinorkesteri. Juuri Salon alaosasto
esitti taannoin, että killan kaikille alaosastoille hankittaisiin omat liput, jotka
ovat muutoin killan lipun kanssa identtisiä paitsi siinä, että kunkin alaosaston
kotipaikkakunnan vaakuna lisätään lippuun. Salon kaupunginjohtaja Matti
Rasila sanoi Salon seudulla olevan tapana ajatella ja toimia sekä ottaa vastuuta yhdessä ja tehdä tarpeelliset asiat silloin kun ne on tehtävä eli mieluimmin
vielä ensimmäisinä. Hän viittasi seudun vahvaan maanpuolustushenkeen,
joka on myös yhteiskunnallisesti luon-

teva ja yhdistävä tekijä, jonka avulla
kohtaavat veteraanit ja nuoret, Samalla
siirretään polvelta toiselle se tärkeä arvomaailma, jolla elämässä menestytään.
Tilaisuudessa puhunut killan hallituksen ja Salon alaosaston jäsen, majuri res.
Arto Arvonen totesi Porin Prikaatin ensimmäisin perinnejoukko-osaston Porin
Rykmentin ensimmäiseksi komentajaksi ja rykmentin käytännön perustajaksi määrätyn eversti Arvid Hornin, joka
oli syntynyt Halikossa Vuorentaan kartanossa v. 1592.
- Lippu on yhteisönsä arvokkain tunnus, joka on mukana yhteisönsä arjessa
ja juhlassa. Sillä ilmaistaan kunnioitusta, iloa ja surua. Sen merkeissä eletään
ja kuollaan. Olkaamme ylpeitä aikasaannoksestamme, Arvonen sanoi.
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Porilaisia talvisodassa
1939 - 1940
Teksti: Pekka Kinkku

Lähteet: Kunnia, Velvollisuus, Tahto/
Porin Prikaatin historia

PAKKASAAMU.
Konekivääripesäke Leipäsuon lohkolla

Ennen sotaa Porin Rykmentissä oli saanut koulutuksensa suuri joukko
Turun, Porin, Rauman,
Loimaan ja Vammalan
seudun reserviläisiä. Näin
ollen näiltä seuduilta perustetut ja sotaan lähetetyt joukot olivat suurelta
osalta Porilaisjoukkoosastoja. Porin Rykmentin viimeisen komentajan,
eversti Polttilan talvisodassa komentama JR 14
oli myös Porilaisjoukkoosasto.
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Kokonaan Porilainen oli se suojajoukkopataljoona, joka 6. 10. 1939 Ylimääräisten Harjoitusten eli YH:n alkaessa perustettiin rykmentin palveluksessa olleista
varusmiehistä ja sen henkilökunnasta.
YH:ssa pataljoona sai nimen 1. Prikaatin
III Pataljoona. Pataljoonan komentajaksi
määrättiin majuri Lauri Ruotsalo.
Aluksi pataljoona oli linnoitustöissä
Muolaan pitäjän kirkonkylän alueella ja
siirtyi 23.11. uuteen paikkaan Muolaanjärven – Äyräänpäänjärven väliselle kannakselle. Linnoitustöiden piti jatkua täällä myös 30.11. Päivän valjetessa taivaalle
ilmestyi valtavia pommikonemuodostelmia, ”lauttoja”, jotka suuntasivat kohti Viipuria, mistä kantautui pommitusten
kumu. Sota oli alkanut.

Ensimmäiset sodan uhrit
Itsenäisyyspäivän jälkeen 1.Prikaati otti rintamavastuun Leipäsuon aseman
eteläpuolelta Munasuon ja Taasiolammen väliltä. Porin Pataljoona sai 11. joulukuuta rintamavastuun lohkolla, jota kutsuttiin ”Metsänvartijan” lohkoksi. Näissä
asemissa pataljoona pysyikin aina 14. 2.
1940 asti. Kovat taistelut alkoivat heti
seuraavana päivänä, 11.12. Vihollisen tykistökeskitys osui pääosin pataljoonan
huoltoon ja ensimmäiset uhrit kuuluivat
lääkintäryhmään, josta suurin osa kaatui
tai haavoittui. Samana päivänä puoliltapäivin vihollinen hyökkäsi jalkaväellä
viiden panssarivaunun tukemana.
Pääosin hyökkäys torjuttiin ja menetetyt tukikohdat otettiin myöhemmin yöllä
vastahyökkäyksellä takaisin. Joulukuun
23. päivä suoritettuun Kannaksen jouk-

situliaseita ja myös yksi kranaatinheitin.
Osa panssareista oli tuhottu tykillä, mutta
oli opittu käyttämään myös kasapanoksia
ja polttopulloja, ”Molotovin cocktaileja”,
vihollisen silloisen ulkoministerin nimen
mukaan.

Partiointi herätti
vihollisessa kauhua

kojen vastahyökkäykseen ei pataljoona joutunut osallistumaan vaan se pysyi
alueellaan reservissä. Vastahyökkäyksen
epäonnistuttua vaihtui uudeksi 1.Prikaatin komentajaksi eversti U. Sihvonen.
Hän saapui jouluaattona pataljoonaan ja
kiersi yön etulinjassa tarkastaen asemia.
Joulupäivänä toiminta pataljoonassa oli
normaalia partiointia ja vihollisen osalta
tykistön hajanaista ammuntaa. Tapanina
on sotapäiväkirjassa merkintä ”pakkanen
kiristyy”. Joulukuussa alkoi kova pakkaskausi, jota kesti aina helmikuun puoliväliin saakka. Pataljoonan lohkon kylmin
päivä oli 17. 1., jolloin pakkanen putosi
-48 asteeseen. Vankitiedon mukaan vihollisia oli paleltunut monta tuhatta.
Vuoden päättyessä oli Porilaisia kaatunut 24 ja asemien edessä oli kaatuneina
yli 300 vihollista. Panssareita oli tuhottu
9 ja sotasaalista oli saatu kymmeniä kä-

Tammikuu kului jatkuvien taistelujen,
asemien vahvistamisen ja taistelukunnon
säilyttämisen hallitessa kaikkia toimintoja. Sotapäiväkirjojen mukaan tammikuussa suoritettiin lähes joka yö partiointia vihollisen puolelle. Partiojohtajina
olivat yleensä pataljoonan tiedustelu-upseeri, vänrikki, myöhemmin kenraalimajuri O. Lehti ja ylikersantti A. Laiho.
Partiointi herätti vihollisen keskuudessa kauhua. Sitä helpotti myös venäläisten tapa vetää joukot asemista taaemmas
nuotioille yön ajaksi. Asemiin he jättivät
vain vartiomiehet.
Vihollisen puolelle päästiin pataljoonan asemien edessä olevan suon kautta,
joka ulottui syvälle vihollisen selustaan.
Linjat läpäistiin usein vihollisen vartiopaikkojen välistä suksilla kontaten. Tunnustelijat kulkivat edessä ja viimeinen
mies peitti näreellä jäljet. Partiot eivät
joutuneet kertaakaan kiinni. Kun partio lähestyi nuotiopaikkaa, se eteni ketjussa
mahdollisimman lähelle ja
päräytti sitten konepistooleilla täyslaidallisen. Parilla ensimmäisellä kerralla
oli hieman arasteltu ja tultu heti pois. Myöhemmin
tuotiin mukana tositteina karttalaukkuja,
aseita ja muuta vastaavaa.

Vastahyökkäys
vaati uhreja
Helmikuun
11.
päivänä alkoi pataljoonan alueella voimakas vihollisen hyökkäys, joka johti tukikohta
Ravean menettämiseen.
Sotapäiväkirjan mukaan
vajaa 20 vihollisen panssarivaunua ajoi riviin tukikohdan eteen ja tulitti tykeillä ja liekinheittimillä tukikohtaa. Samaan
aikaan jalkaväki eteni panssarilevyjen
suojassa eteenpäin ryömien. Puolustajan
oli näin väistyttävä. Reservikomppanian
päällikkön Kohvakan vastahyökkäys ei

onnistunut, koska tukikohdassa oli rivissä
konekiväärejä ja panssarivaunuja tulittamassa hyökkääjää. Aamuyöstä kello neljä
Kohvakka kaatui mukanaan kaksi muuta
ja seitsemän miestä haavoittui. Siitä huolimatta muut Porilaiset reservikomppanian miehet lähtivät hyökkäykseen, mutta
se tyrehtyi vihollisen kovaan tulitukseen.
Uusi vastahyökkäys oli kuitenkin jo suunniteltu luutnantti Joren johdolla ja se toteutettiin kolmen vänrikin johtamien kolmen osaston toimin.
Yksi osastoista antoi tulitukea ja kaksi muuta suoritti vastakkaisilta puolilta tukikohtaa vyörytystä. Tukikohtaan päästiin
sisään ja taistelu aaltoili puolelta toiselle
yhtäjaksoisesti 22 tuntia. Taistelua käytiin puukoin, pistimin ja käsikranaatein.
Tukikohta oli omien hallussa 13. 2. kello 08.00. Kaikki kolme vänrikkiä, Moilanen, Muukkonen ja Kujari kaatuivat
taistelussa. Vihollisia löytyi tukikohdasta
kuolleina 250 ja asemien edessä makasi jo
osin jäätyneinä ainakin 550 miestä. Porin
Pataljoonan tappiot olivat tässä taistelus-

”Molotovin
coctail”
Talvisodan alettua hyökkäysvaunumiinoja (telamiina) oli valmiina vain
5 000 kappaletta. Miinojen puutetta
korvaamaan kehitettiin polttopullo, ”Molotovin coctail”. Pullon täytteenä oli tervaa ja bensiiniä ja sytyttimenä käytettiin
pengaalitikkua muistuttavaa sytytystikkua. Idea polttopulloon
oli saatu Abessinian ja Espanjan sodista, joissa panssarivaunuja oli tuhottu heittämällä ensin
palavaa nestettä vaunun päälle ja
perään tulisoihtu. Hurjimmat talvisodan taistelijat pysäyttivät kevyen panssarivaunun työntämällä
koivuhalon kiilaksi telapyörästön
väliin ja heittämällä kasapanoksen
vaunun päälle.
Talvisodassa ei yleensä luetteloitu vaunun tuhoajia. Poikkeuksena II Armeijakunta, jonka alueella oli talvisodan alussa 15.12.
mennessä tuhottu kaiken kaikkiaan
108 panssarivaunua. Panssarivaunuista
16 oli kirjattu panssarintorjuntatykeillä,
40 miinoilla, 18 kasapanoksilla, 8 tykistöllä ja heittimistöllä ja 18 muilla tavoin
tuhotuiksi.
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sa raskaat, 46 kaatunutta ja 78 haavoittunutta. Mainittakoon samalla, että entinen
Porin Rykmentin komentaja eversti Polttila haavoittui samana päivänä Summassa
toimiessaan JR14:n komentajana ja kuoli
myöhemmin haavoihinsa.

Kohti välirauhaa
Yleistilanne muuttui tässä vaiheessa
venäläisten suurhyökkäyksen seurauksena niin, että 1. Divisioonan joukot siirtyivät väliasemaan. Väliasemassa pataljoona taisteli ensin Pienperon alueella, jossa
heillä oli edessään vastahyökkäys tehtävänään paaluttaa pääpuolustuslinja. Vastahyökkäys suoritettiin yhdessä samaan
prikaatin kuuluvan 1. Pataljoonan kanssa
ja tehtävä onnistui. Tämän jälkeen pataljoona toimi reservitehtävissä, kunnes sai

käskyn siirtyä taka-asemaan Lyykylään.
Lyykylän alueelle tultaessa Porin Pataljoona oli viivyttänyt viimeisenä muita joukkoja suojaten. Taka-asema, johon
Lyykylä kuului, kulki Viipurin, Kuparsaaren ja Taipaleen kautta. Taka-asemassa
pataljoona kävi ankaria torjuntataisteluja
vihollisen hyökätessä herkeämättä. Vihollinen yritti tässä vaiheessa läpimurtoa pataljoonan asemien kautta saadakseen yhteydet lännempänä Viipuriin hyökkääviin
joukkoihin. Yritykset torjuttiin ja vihollisen murtautuminen tukikohtiimme lyötiin
takaisin vastahyökkäyksillä. Maaliskuun
7. päivänä irrotettiin 1.Prikaati Kannaksen armeijan reserviksi Ihantalan tienoille, jonne se yön marssittuaan saapui 8.3.
aamulla. Täältä saatiin käsky siirtyä Viipurin ohi Vahvialaan, ja sinne heidät siirrettiin autoilla. Vahvialasta joukko käskettiin 9.3. Tervajoelle. Paikka on noin 10
kilometriä Viipurista länteen.

Pataljoonan lähtiessä liikkeelle määrättiin majuri Ruotsalo prikaatin komentajaksi ja luutnantti Jore otti pataljoonan
komentoonsa. Tavoitteeseensa saavuttuaan määrättiin pataljoona JR 11:n reserviksi.
Seuraavana päivänä 13.3. klo 09.20
saapui 4. D:n komentajan eversti Arajuuren allekirjoittama puhelinsanoma, joka
tuntui uskomattomalta. Rauhansopimus
astuu voimaan 13.3. klo 11.00. Näin oli
pataljoonan talvisota päättynyt. Siirtyminen demarkaatiolinjan taakse tapahtui
16.3. klo 14.00 Vahvialan pitäjän Häsälän
kylässä. Täältä joukko marssi Savitaipaleelle, missä pataljoonan komentopaikaksi tuli Pesun talo. Kokoonpanonsa joukko
säilytti heinäkuun puoliväliin saakka, jolloin se hajotettiin. Pääosa varusmiehistä ja henkilökunnasta siirrettiin Lemille
ja siellä perustettuun uuteen 1.Prikaatin,
jonka komentajaksi tuli eversti Lauri
Maskula, Porilainen.
Porin Pataljoonan tappiot olivat raskaat: sodan aikana kaatui 120, katosi 10
ja haavoittui 238 sotilasta. Pataljoonan
hevostappiot olivat 112 hevosta kuolleina. On syytä muistaa, että sodan
aikana pataljoona ei jättänyt kertaakaan täyttämättä saamaansa tehtävää eikä se luopunut
kertaakaan asemistaan ilman
käskyä. Sen toimia kuvasivat seuraavat periaatteet:
ei tuumaakaan periksi, kaveria on aina autettava, mitään ei jätetä viholliselle,
kaatuneet evakuoidaan ja
haavoittuneet tuodaan mukana. Syyt, miksi koettelemukset kestettiin, olivat
ilmeisesti miesten hyvä
koulutus, heidän nuori
ikänsä ja hyvä fyysinen
kuntonsa. Myöskin pataljoonan johtajat olivat päteviä ja heihin luotettiin.
Lisäksi kaikki oivalsivat,
että oltiin oikealla asialla.

KAMPPEET. Talvisodan vänrikki ja sotamies typpillisissä
varusteissa.

VIHERHIUKKASET
4/2007

Laatinut: Marjaana Vihottula
www.sakylansotilakotiyhditys.fi
tai www.sotku.fi

Naisten Valmiusliiton 10-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä 10.10.yhdistystämme edusti Marita Torkkeli.
Sotilaskotiliiton syyskokous pidettiin
Niinisalossa 28.10. Kokouksessa yhdistystämme edustivat Marjaana Vihottula, Päivi Seppä ja Susanna Vuorinen.
Kokouksessa valittiin Sotilaskotiliitolle uusia hallituksen jäseniä. Liiton hallitukseen toiselle vapaana olleelle paikalle
valittiin varsinaiseksi jäseneksi MarjoRiitta Kemi Niinisalon sotilaskotiyhdistyksestä.
Satakunnan Maanpuolustusyhdistys
ry:n 40-vuotisjuhlassa Säkylässä 1.11.
yhdistystä edusti Susanna Vuorinen.
Tampereella Kädentaidot messuihin
17.11. yhdistyksestä oli tutustumassa 41
sisarta.
Talvisodan taide ry lahjoitti yhdistykselle taidemaalari Ria Lylyn maalaaman
taulun ”Isänmaan vartijat”. Taulun luovutustilaisuus pidettiin sotilaskodissa
30.11.
6.12. itsenäisyyspäivän juhlan lippulinnassa Säkylässä yhdistyksen lippua
kantoi Terttu Inkinen.
Yhdistys uusii kassajärjestelmänsä, ja
uusi järjestelmä on tarkoitus olla käytössä vuoden 2008 alussa.

Uusi puheenjohtaja ja
johtokunta vuodeksi 2008
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Säkylän Sotilaskotiyhdistys piti sääntömääräisen syyskokouksen 29. marraskuuta sotilaskodissa Huovinrinteellä.
Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin vuodeksi 2008 varapuheenjohtaja Marjaana Vihottula nykyisen puheenjohtajan Susanna Vuorisen luopuessa tehtävästä. Yhdistyksen johtokunnan
varsinaisina jäseninä jatkavat Marita

Torkkeli, Terttu Inkinen, Pirjo Vaano ja
Tarja Putko sekä uusina Helena Koivisto ja Päivi Seppä.
Johtokuntaan valittiin myös kaksi varajäsentä, Päivi Lainikka Laitilasta ja
Päivi Perälä Eurasta.
Säkylän Sotilaskotiyhdistys kuuluu
Sotilaskotiliiton suuriin yhdistyksiin.
Yhdistys saa asettaa kolme kokousedustajaa Sotilaskotiliiton kevät- ja syyskokouksiin vuonna 2008. Yhdistyksen
varsinaisiksi edustajiksi valittiin Tarja
Putko, Helena Koivisto ja Elina Laineenoja sekä varaedustajiksi Päivi Lainikka, Tarja Pihlavirta, Anne Haavisto,
Päivi Perälä, Liisa Pere, Seija Muurinen ja Marjaana Vihottula.

Vuosi 2008 on Sotilaskotiliiton ja sotilaskotityön 90-vuotisjuhlavuosi. Säkylän sotilaskoti juhlii juhlavuotta kaikille avoimella sotilasmusiikkikonsertilla
sotilaskodissa 20.1.2008 alkaen kello 14. Konsertissa esiintyy Satakunnan
Sotilassoittokunta, ja konsertin jälkeen
tarjotaan juhlakahvit. Yhdistyksestä ja
toiminnastamme saa tarkempaa tietoa
osoitteesta www.sotku.fi.

Hyvää joulua kaikille ja aktiivista toimintavuotta 2008!

Varusmiesten hyvinvointiin panostetaan
Syyskokouksessa vahvistettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle
2008. Varusmiesten fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin sotilaskoti kiinnittää
tulevana vuonna erityistä huomiota. Sotilaskodin tuotevalikoimaa kehitetään
ravitsemuksellisesti terveellisempään
suuntaan ja tuotevalikoimaa tarkennetaan asiakaskunnan toiveita kuunnellen.
Yhdistys tukee taloudellisesti varusmiesten orkesteritoimintaa ja varusmiestoimikunnan järjestämiä harrastuskursseja.
Tammikuussa ja heinäkuussa palvelukseen astuville varusmiehille järjestetään
alokastilaisuudet. Vuoden aikana tuetaan varusmiesten kurssi- ja kotiuttamisjuhlia, viihdetilaisuuksia ja kurssijuhlia
sekä muita mahdollisia palkitsemistilaisuuksia.

Sotilaskotisisarilla kuukausittain sisartapahtumia
Sotilaskotiyhdistys järjestää jäsenistönsä hyvinvoinnin ja kasvun tukemiseksi kuukausittain erilaisia tapahtumia.

TUNNUSTUS TYÖSTÄ. Syyskokouksen yhteydessä Helvi Junnila palkittiin
Sotilaskotiansioristillä.
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Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja vaihtui

Kokojyväleipää –
välissä vihreää

Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen uusi puheenjohtaja Marjaana Vihottula
haaveilee jo tulevaisuuden näkymistä.
- Sotilaskodin yläsaliin
tulvii lämpimien leivonnaisten herkullinen tuoksu. Jonoja ei muodostu,
asiakkaat säteilevät tyytyväisyyttään ja palveluvuorossa oleville sisarille
kaikki on helpompaa.
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K

aikki tämä on luvassa lähivuosina, kun sotilaskotirakennuksen tuotantotilat remontoidaan
vastaamaan nykypäivän vaatimustasoa.
Leipomotilat siirtyvät samaan kerrokseen myyntilinjastojen kanssa. Nykyisen
palvelulinjaston kapasiteetti kaksinkertaistetaan ja kaikki vuosien varrella rapistuneet kohteet saavat uuden ilmeen.
- Sitä ennen joudumme toimimaan
tilapäisten ratkaisujen varassa. Osa toiminnoista siirtyy kontteihin ja jättitelttaan. Yritämme tulevista remonttivaiheen hankaluuksista huolimatta palvella
asiakkaita tuttuun tapaan - lämmöllä ja
hyvin. Toivomme kaiken olevan valmiina vuosikymmenen vaihteen jälkeen, Vihottula sanoo.
Säkylän sotilaskodin vahvuuksia ovat
aina olleet kiitollinen asiakaskunta, laaja
vapaaehtoisten sisarten joukko ja asiansa osaava palkattu henkilöstö.

- Meillä on jäseniä lähes 400, joista
puolet toimii aktiivisesti tarjoilu ja kirjastojaoksessa sekä liikkuvan sotilaskodin mukana maastossa. Unohtamatta ikivihreitä sisaria, jotka jaksavat vuodesta
toiseen tulla auttamaan ruuhkahuippujen
aikaan.
- Muistan oman ensimmäisen työvuoroni vihreänä sisarena. Sitä mietti tarjoilulinjaston takana, että osaanko tehdä
kaiken oikein. Jonot olivat pitkät ja siitä huolimatta varusmiehet jaksoivat hymyillä. He ovat ihania, oikeita toiveasiakkaita.
Vihottulan mukaan jatkossakin asiakkaiden toiveet asetetaan etusijalle, mutta
ruokailutottumuksia pyritään ohjaamaan
terveellisempään suuntaan. Marjaana
aikoo laittaa myös oman ammattitaitonsa peliin, sillä hän toimii Rauman Ammattiopiston matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusjohtajana.
- Teemme aina aika ajoin asiakastyytyväisyyskyselyjä ja Varusmiestoimikunnan kautta saamme vihjeitä, mitä palveluita tai parannuksia he sotilaskodilta
odottavat. Toivottavasti välillä munkki
tai viineri vaihtuu kokojyväleipään, jonka välissä on jotakin vihreää.
Asiakastoiveiden
toteuttamisesHAASTEITA
sa
ei
pysähdytä
LUVASSA.
pelkästään
makuMarjaana Vihothermojen
ja
vattulan puheenjohsan
tasolle,
vaan
tajakauden iso
harrastuksiin, henhaaste on ensi
kisiin arvoihin tai
vuoden sotilaskulttuuriin liittyviä
kotityön 90-vuotoiveita ollaan valtisjuhlavuoden
miit täyttämään.
tapahtumat ja
- Meillä on hiesotilaskotirakenno
kirjasto ja lunuksen lähestyvä
remontti.

kusali sekä musiikin kuuntelumahdollisuus. Voisivatko tilat tarjota toisella
tapaa jotakin vielä enemmän, Vihottula kysyy ja heittä pallon varusmiesten
suuntaan.
- Johtokunta on aina kuunnellut varusmiesten ääntä. Ihan joka rasahduksen
perään ei olla valmiita lähtemään, mutta varmasti toteutamme sellaista, joka
tekee isomman varusmiesmäärään haaveista totta.

Juhlavuoden haasteita
kohti
Marjaana Vihottula puheenjohtajakauden
iso haaste on ensi vuoden sotilaskotityön
90-vuotisjuhlavuoden tapahtumat.
- Säkylän sotilaskoti on toiminut 45
vuotta, mutta vireiden sisarten perinteet
ulottuvat puolta kauemmas. Juhlavuosi käynnistyy Satakunnan Sotilassoittokunnan konsertilla 20.1.2008 Säkylän
sotilaskodin yläsalissa. Elokuussa lähdemme juhlaleirille Lohtajalle, jonne
toivon sisaria matkaavan ainakin kaksi
bussilastillista.
Marjaana Vihottulalle Säkylän varuskunta on tullut tutuksi 25 vuoden aikana ja puolustusvoimissa palveleva Matti-puoliso antaa syvyyttä sotilaallisten
asioiden ymmärtämiseen. Metsätalousinsinööriksi opiskeleva Maarit ja ensi
keväänä ylioppilaaksi kirjoittava AnnaMaija pitävät lenkkipoluilla ja hiihtoladulla mielellään liikkuvan äidin ajatukset nuorekkaina.
- Olemme tällainen sotilaallisissa ympyröissä viihtyvä perhe, sillä kummatkin
tytöt ovat jo muutaman vuoden toimineet vihreinä sisarina, sanoo Marjaana
hänelle tutun helisevän naurun saattelemana.

TÄYSVEHNÄSÄMPYLÄ.
Sotilaskodissa on viimeisen
kuukauden ajan ollut tarjolla täysvehnäsämpylöitä,
joiden väitetään olevan
yhtä terveelisiä kuin
perinteisen ruisleivän.

Hyvät sisaret –
Kiitos menneestä

Y

hdistyksemme 44. toimintavuosi lähestyy loppuaan.
Kulunut vuosi on tehty perinteistä sotilaskotityötä tärkeimmän
päämäärämme eli tyytyväisen varusmiehen hyväksi. Itsekin olemme koittaneet virkistyä, olemme harrastaneet
naurujoogaa, retkeilleet ja harrastaneet kulttuuria, jotta jaksamme tehdä
tätä arvokasta työtä suomalaisen varusmiehen hyväksi.
Lokakuun lopulla olimme Niinisalon yhdistyksen 60-vuotis juhlilla
ja sotilaskotiliiton syyskokouksessa.
Liiton hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Carita Silvennoinen
Rannikkosotilaskotiyhdistyksestä ja
Marjo-Riitta Kemi Niinisalon sotilaskotiyhdistyksestä sekä varajäseneksi Riitta Kivinen Helsingin seudun sotilaskotiyhdistyksestä.
Tuleva vuosi 2008 on sotilaskotitoiminnan 90-vuotis juhlavuosi.
Omalta osaltamme aloitamme tuon
juhlavuoden järjestämällä tammikuussa yhdessä Satakunnan sotilassoittokunnan kanssa konsertin sotilaskodissa. Sinne joukolla mukaan,
ystäviä ja tuttavia unohtamatta, nauttimaan musiikista. Varusmiehemme
saavat vuoden aikana oman muistamisen juhlavuoden kunniaksi. Ollaan
edelleen aktiivisia ja ennakkoluulottomia tehdessämme tätä arvokasta
maanpuolustustyötä tämän päivän ehdoilla ja tartutaan ajan haasteisiin innolla.
Haluan tässä yhteydessä kiittää
kuluneista vuosista yhdistyksen johtokuntaa, henkilökuntaa, sekä jokaista sisarta yhdessä ja erikseen sekä tietysti kaikkia yhteistyökumppaneita ja
tukijoitamme kuin myös kaikkia va-

rusmiehiä. Kuusi vuotta yhdistyksen
puheenjohtajana ja vuodesta 1994
jatkunut johtokuntatyö päättyy vuoden vaihteessa. On aika tehdä taas sotilaskotisisaren perustyötä ja tarttua
uusiin haasteisiin. Haluan toivottaa
yhdistyksemme uudelle puheenjohtajalle Marjaana Vihottulalle onnea ja
menestystä tehtävässäsi. Töitä on paljon, mutta se on myös tietyllä tavalla
hyvin palkitsevaakin. Yhdistyksemme asiat ovat kunnossa, talous vakaa,
osaava henkilökunta ja aktiivinen sisarjoukko, joten siitä on hyvä jatkaa.

Toivotan Teille ja läheisillenne
rauhallista joulunaikaa ja
hyvää uutta vuotta!
Susanna Vuorinen
Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen
puheenjohtaja

Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtajat
Terttu Perttuli
Elvi Eela
Marja-Liisa Satimus
Leena Kantola

1963 – 1969
1970 – 1985
1986 – 1992
1993 – 1998

Eeva Luoto
Susanna Vuorinen
Marjaana Vihottula

1999 – 2001
2002 – 2007
2008 –
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”KAUTTA POHJANMAAN”
Porilainen taiteilija Kauko Ruohonen
lahjoitti Porin Prikaatille teoksensa
Kautta Pohjanmaan.
Jääkäriliikkeen toimintaa kuvaavasssa
taulussa on nähtävillä sodan punainen
taivas ja jääkärien salassa tapahtunut
lähtö ja paluu.
Taulu tullaan sijoittamaan prikaatin
esikunnan tiloihin.
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”ISÄNMAAN VARTIJAT”
Talvisodan taide ry. lahjoitti Säkylän
sotilaskotiyhdistykselle taidemaalari Ria Lylyn maalaaman teoksen
Isänmaan vartijat. Teoksen rahoitukseen on osallistunut joukko säkyläläisiä yrityksiä. 30. marraskuuta
järjestetyssä paljastustilaisuudessa
majuri evp. Pekka Kinkku esitelmöi
talvisodan merkityksesttä itsenäisyytemme säilymisessä. Samaisena
päivä tuli kuluneeksi täsmälleen 68
vuotta talvisodan syttymisestä. Teos
on sijoitettuna sotilaskodin miehistösaliin muistuttamaan jälkipolvia
isänmaamme kohtalonhetkistä.

VANHOJA VALOKUVIA.
Säkyläläinen maanviljelijä Alpo Mäki
lahjoitti hallussaan olleita vanhoja
lasinegatiiveja, joille oli kuvattu sotilaiden toimintaa. Kuvien ajankohta,
kuvauspaikat ja kuvissa esiintyneet sotilaat ovat toistaiseksi jääneet tunnistamatta.
Mikäli jollakulla lukijoista on tarkempaa tietoa kuvien alkuperästä, toimitus
ottaa tiedot kiitollisena vastaan.

Arvoisat
ryhmänjohtajat

P

orin Prikaatissa jokaisen
uniformua kantavan naisen
ja miehen tehtävä numero
yksi on olla hyvä sotilas. Tämä koskee kaikkia - alokkaasta prikaatin
komentajaan. Tehtävä numero kaksi
on toimia oman erikoisalansa asiantuntijana tai oman asemansa mukaisena sotilasjohtajana.
Jokaisen esimiesasemaan asetetun johtajan tehtävä numero yksi on
pitää huolta alaisistaan. Tämä koskee ihan jokaista - prikaatin komentajasta viimeiseen ryhmänjohtajaan.
Hyvään huolenpitoon kuuluu se, että
johtaja kouluttaa alaisistaan taistelukentän vaikeissa olosuhteissa pärjääviä, osaamiseensa ja taisteluvälineisiinsä uskovia sotilaita.
Siinä tulee välillä hiki. Hyvä johtaja katsoo, että sotilaan elämään
väistämättä kuuluvat väsymys ja
lepo vuorottelevat sopivasti. Hyvä
johtaja voi olla – ja pitääkin olla –
vaativa. Vaativa ei tarkoita kettumainen. Vaativa tarkoittaa sitä, että

johtaja hyväksyy vain ja ainoastaan
oikeat suoritukset.
Meille vanhemmille sotilaille
on kertynyt monia muistoja omalta sotilasuraltamme. Osa miellyttäviä, osa vähemmän miellyttäviä…
Muistan vieläkin alokasajaltani, yli
kolmenkymmenen vuoden jälkeen,
oman ryhmänjohtajani. Hän oli yksikön vaativin ryhmänjohtaja, mutta
samalla myös reiluin. Se, joka meni
itse aina edellä vetäen meidät silloiset alokkaat mukanaan. Voitimme
kaikki yksikön sisäiset kisailut.
Kovin mielellään muistelen kainuulaista kersantti Nissistä. Jos vastaan sattuisi, tarjoaisin vaikka ”huurteisen”. Sen verran hyvä muisto jäi
ryhmänjohtajasta, joka oli paitsi viimeisen päälle sotilas myös johtajana
vaativa ryhmänsä esitaistelija!

Porin Prikaatin komentaja
Prikaatikenraali
Markku Nikkilä
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1.JK/SatJP
1. Jääkärikomppania

Alfa-joukkue

A joukkue

Kosonen Sami, 19 v

Norros Heikki, 18 v

Tupa 2

Ylioppilas, Savonlinna
Tosielämän Hugh Grant.
Motto: ”Ei se satu.”

Ylioppilas, Espoo
Avautuja! Nimi majurin listalla.
Motto: ”Mitä väliä!”

Aarnio Joonas, 20 v

Preskä Jukka, 19 v

Prami Joonas, 19 v

Ylioppilas, Oulu
Luultiin särmäksi, suolaaja.
Motto: ”Ei se tippumine satu, vaan se
äkkipysähdys.”
Tupa 3

Ylioppilas, Pöytyä
Adonis, Miinakameli.
Motto: ”Ei mittään tiiä.”

Liikuntaneuvoja, Tampere
Tulee matalalta, mutta kovaa.
Motto: ”Trying is the first step to failure.”

Annala Veli-Matti, 19 v
Turvallisuusvalvoja, Kihniö
Hieno mies, sluibaajien kuningas.
Motto: ”4.7 <3”

Heino Matias, 19 v
Ylioppilas, Lappeenranta
Heiluja, Heiluri.
Motto: ”It’s just another day in paradise.”

Igendia Mikael, 20 v

Ylioppilas, Myrskylä
Sprintteri. Mappia Myrskylään.
Motto: ”Ei selitystä.”

Leinonen Jyri, 19 v
Ylioppilas, Iisalmi
Pointsit kotiin, Mappia Tampereelle.
Motto: ”Lapsivesihän on niin kuin
liukastetta.”

Ylioppilas, Lappeenranta
Stringimies, 90-luku mies.
Motto: ”Ej ole, ej tule, ej tilata!”

Soininen Ilmari, 22 v
Bachelor of Commerce, Washington
DC
Känädän mies, Mr. America, Toronto gangsta.
Tupa 4

Ylioppilas, Tampere
Häh, miten se on jo valmis? Nairobin
rääväsuu Säkylän keikalla.
Motto: ”Don’t stress about tomorrow.”

Leppäaho Eemeli, 19 v

Asikainen Samu, 19 v

Ylioppilas, Seinäjoki
Mulla on sisko, juna-aseman paikallinen pelimies se meni pois.
Motto: ”Ei täs mikään kiire oo.”

Ylioppilas, Kuopio
Aziz asekäsittelijä, tuvan ilopilleri.
Motto: ”Aina ei voi onnistua, ei edes
joka kerta.”

Kakkonen Mika, 18 v

Mattila Heikki, 19 v

Hellman Tuukka, 20 v

Ylioppilas, Naantali
Me, myself and I.
Motto: ”Aina ei voi voittaa, mutta hyvät häviää harvemmin.”

Ylioppilas, Helsinki
Pakollinen paha.
Motto: ”Ei oo pakko jos ei haluu.”

Kivelä Jaakko, 20 v

Datanomi, Kauhajoki
Pointsi viikossa pitää mielen virkeenä, ownaa leireillä.
Motto: ”Apinatkin osaa, minä en.”

Ylioppilas, Helsinki
Motto: ”Noh, kyllä tää kotiolot voittaa...”
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Kuivaniemi Jesse, 19 v

Puhakka Riku, 18 v

Nisula Mikko, 19 v

Ylioppilas, Lempäälä
Kova setä sykkimään, joka retkeilijän
partiovaruste, Alaskan kauhu.
Motto: ”Kenttälapiot esiin ja jantterijahtiin.”

Jaakkola Joonas, 21 v
Ylioppilas, Kuopio
Letkeä naistenmies.
Motto: ”Lopettakaa nyt se ressaaminen.”

Kuokkanen Mika, 19 v
Ylioppilas, Kirkkonummi
Taistelija sydänkohtaukseen asti, hupiveikko, musisoiva sotilas.
Motto: ”Täytyy syödä paljon, että
jaksaa.”

Kärkkäinen Mikko, 19 v
Ylioppilas, Lappeenranta
Unissapuhuja, mietä ja sietä idästä,
tarkka taistelija.
Motto: ”Pessimisti pettyy harvoin.”

Sukoinen Jarmo, 19 v
Ylioppilas, Mynämäki
Kuristaja, Steven Seagal, nopean
kuorsaamisen ammattilainen.
Motto: ”Movetus on kansantauti.”

Valkonen Ville, 19 v
Kauppatieteiden yo, Paimio
Vessansiivousneurootikko, työnarkomaani.
Motto: ”Sotilaan kunnia vaatii.”

Kulin Anssi, 21 v
Ylioppilas, Kuopio
Letkeä naistenmies.
Motto: ”Lopettakaa nyt se ressaaminen.”

Niemi Laura, 22 v
Ylioppilas, Seinäjoki
Yksikön paras lääkitys.
Motto: ”Kipu on vain väliaikaista.”

1.JK/SatJP
1. Jääkärikomppania

Beta-joukkue

B-joukkue
Tupa 6

Nurmela Jesse, 18 v

Lehtonen Antti, 19 v

Hietamäki Lasse, 19 v

Multasuo Jani, 19 v

Ylioppilas
Leiriparta M07, rauhaton sielu,”silent
killer”.
Motto: ”Omat eväät.”

Ylioppilas, Kuopio
Motto: ”Aina valmiina.”

Ylioppilas
Pysyvästi tossun alla.
Motto: ”Lomilla saadaan.”

Ylioppilas
Nakkisuojelija, Mr. Pösö
Motto: ”Se mikä ei tapa, vammauttaa.”

Lifflander Mikko, 20 v

Liimatainen Marko, 19 v

Onnela Jani, 19 v

Filosofi
Motto: ”Hirviote.”

Levänsuo Hannes, 19 v
Ylioppilas
Vastarannan kiiski, Karkkikeisari.
Motto: ”Kaiken todennäköisyys on
viiskyt viistkyt.”

Lehtinen Jan, 20 v

Ylioppilas
Tuvan hengetär,”kotihoidossa”.
Motto: ”Pori, Yyteri.”
Ylioppilas
”HC- evakuoija”
Motto: ”Ei tartte auttaa.”

Hiili Pasi, 22 v
YO-Media-assistentti
Motto: ”Ite ku sen tein.”

Orrela Aleksi, 19 v

Rumbin Santtu, 19 v

Takala Arttu, 18 v

Tupa 8

Ylioppilas, Kuala Lumpur
Motto: ”Only God can judge me.”

Nurminen Petri-Mikael, 19 v

Franssila Antti, 19 v

Ylioppilas
Perusrötvääjä, Nurmipora, Raasin
nopein eläin.
Motto: ”Mä en oo helppo, mä oon
varma.”

Ylioppilas, Pomarkku
Motto: ”Ei mitään kiirettä.”

Datanomi, Vaasa
Motto: “Itseäni olen kiittänyt ja kiitosta on riittänyt.”

Taskinen Miikka, 19 v
Ylioppilas, Kuopio
Motto: ”Sisulla selviää.”

Myllärinen Timo, 19 v
Ylioppilas
Tuvan tenori, ”tietää” kaikesta kaiken.
Motto: ”Ancilla facemea laganum.”

Tupa 7

Virtanen Lauri, 22 v

Ylioppilas
Mr. Telamiina, oikea uimari.
Motto: ”Kivusta selviää kärsimällä.”

Ylioppilas, Helsinki
Motto: ”Kyllä Säkylä aina Helsingin
voittaa.”

Ylioppilas, Mäntsälä
Motto: ”Kun sattuu niin tietää olevansa elossa.”

Ylioppilas
Välineurheilija, tajuton kaveri.
Motto: ”Katse parempaan sotilashuomiseen.”

Laurell Henrik, 20 v

Wallenius Tomas, 19 v

Lindfors Tomi, 19 v
Rakennusmies
Liimanhaistelija Helsingistä.
Motto: ”Itsehän en käytä alkoholia.”

Lindström Ari, 21 v
Vartija
Dirty Harry
Motto: ”Kyl mä nassauttaisin!”

Ylioppilas
Lääkis, muttei lämäri.
Motto: ”Ja tämän sain.”

Pajari Lauri, 19 v
Ylioppilas
Harrastaa uintia altaassa, SM-harjoitteluohjelmaan kuuluu vähintään 10
pumadaa/päivä.
Motto: ”Kaikki liha tottelee kuria.”

Hurme Anu, 19 v
Ylioppilas
”Anteeks, että johdin teitä.”
Motto: ”Think pink.”

Montonen Jouni, 20 v
Safariopas
Taisteluhobitti, erämies suunnistaa
tähdistä.
Motto: ”Junat menee Helvettiin asti.”

Blomqvist Kim, 19 v
Kalastuksen ohjaaja, Helsinki
Motto: ”Ei tartte auttaa.”
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1.JK/SatJP
1. Jääkärikomppania

Charlie-joukkue

C-joukkue
Tupa 9

Virtanen Matti, 19 v

Mäntylä Eero, 19 v

Sähköasentaja
Särmä rinta.
Motto: ”Parempi päivä leijonana kuin
loppuelämä lampaana.”

Ylioppilas, Eura
Lakkaa ny!
Motto: ”Pelisilmä kannattaa aina!”

Naskali Tommi, 20 v

Peltola Juho, 19 v
Ylioppilas, Savo
Maaseudun tulevaisuus.
Motto: ”Olen käsi.”

Ruottinen Riku, 20 v
Ylioppilas
Löysä, löysempi, Ruottinen.
Motto: ”Punkan särmääminen on yliarvostettua.”

Rusila Lauri, 19 v
Ylioppilas, Tampere
”Ajetaan”
Motto: ”Meni jo...”

Rytkönen Veli-Antti, 19 v
Ylioppilas, Laukaa
Suojeluhälytys!
Motto: ”Matkailu avartaa.”

Teittinen Oskari, 19 v
Ylioppilas
1337 h4xor
Motto: ”Leffa päivässä pitää miehen
kaidalla polulla.”

Torkki Matias, 19 v
Ylioppilas, Espoo
Särmä pipo.
Motto: ”Miksi kaikki vaikeat asiat pitää aina tehdä helpoiksi?”

Viesti Jussi, 18 v
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Ylioppilas, Vaasa
Hilpeä gona.
Motto: ”Sellaista sattuu.”

Boström Mikael, 20 v
Ylioppilas, Turenki
Särmät rillit ja kiva tukka.
Motto: ”Ja juna kulkee vaan...”

Fyrgvist Tomi, 19 v
Ylioppilas, Tampere
Yön Tomi.
Motto: ”Itsehän käytän kessejä ilotulitteina.”
Tupa 10

Jauhiainen Mikko, 19 v
Ylioppilas, Helsinki
Kova ääni kompensoi kokoa.
Motto: ”Yes sir, I can boogie!”

Karjalainen Taneli, 19 v
Ylioppilas, Rautalampi
Lentävä puliukko.
Motto: ”Siivous rentouttaa.”

Kauppinen Filemon, 19 v
Ylioppilas, Turku
”Kauppine, housut ylös!”
Motto: ”Suola on elämän suola.”

Loukonen Petteri, 18 v
Ylioppilas, Vaasa
Lähde!
Motto: ”Ahh, Leeben.”

Työt on tehtävä.
Motto: ”Vähemmästäki on heitetty
Aurajokeen.”

Toveri Petri, 19 v
Datanomi YO, Hollola
Taakke poistu!
Motto: ”Rauhaa ja rakkautta.”

Ylioppilas, Hämeenlinna
Ei nimi miestä pahenna.
Motto: ”Mitäs tässä sano Ritari
Ässä.”

Peltola Teemu, 20 v

Tulkki Mikko, 19 v

Ylioppilas, Säkylä
Gona since 9.7.2007
Motto: ”Ei pal nappaa.”
Karvhuvaara Antti, 20 v
Abiturientti, Helsinki
Voi....!
Motto: ”Cyckelpumpa!”
Tupa 11

Penttilä Tapani, 19 v
Ylioppilas, Punkalaidun
Liikkuvat taakse, hiekat pois.
Motto: ”Armeija on ihmisen parasta
aikaa.”

Perätalo Simo, 19 v
Ylioppilas, Anjalankoski
Ja taas jätkät feidas.
Motto: ”Kaikki o hyvin kuhan pääsee
lomille ja kaljalle.”

Saad Valtteri, 19 v
Reifeprüfling, Sipoo
S.A.S, särmä alikersantti Sipoosta.
Motto: ”Huovirinteen Hesburgerista
on juustohampurilaiset loppu.”

Saari Janne, 19 v
Ylioppilas, Turku

Ylioppilas, Helsinki
Iha semi magee!
Motto: ”Se o yks vaihde ja se o täysii!”

Tuomaala Ilkka, 19 v
Lähihoitaja, Vaasa
Aikamoinen Gilbertti.
Motto: ”Rumas repus voi olla hyvätkin eväät.”

Vihavainen Vili, 19 v
Ylioppilas, Rautasalmi
Nyt kun aukki alkaa pitää vissiin
hommata kynä ja paperia.
Motto: ”Hei jätkät, ei mitään rukkisuorituksia!”

Vuorio Eero, 19 v
Talonrakentaja, Hakojärvi
Naiset ja kahvi kuumana, olut kylmänä.
Motto: ”Kiittämättömyys on maailman palkka.”

Elo Petri, 19 v
Ylioppilas, Naantali
Sisukas hermoheikki.
Motto: ”Ja elossa ollaan vieläkin...”

1.JK/SatJP
1. Jääkärikomppania

Lamminsivu Eetu, 20 v
Kajaani
Kaiken osaava Jakke Jääkäri.
Motto: ”Kaikki aamut lasketaan.”
Tupa 14

Tuurela

Delta-joukkue

D-joukkue

Madetoja Juuso, 18 v

Tuomi Sami, 20 v

Tupa 12

Ylioppilas, Oulu
Komppanian adonis.
Motto: ”Jokainen tsäänssi on mahdollisuus.”

Tampere
Ääni, jolle Sean Connerykin kalpenee.
Motto: ”Kaikkea pitää kokeilla, paitsi
anoppia ja KESSEJÄ.”

Halonen Otto, 19 v

Maltela Markus, 18 v

Ylioppilas, Hyvinkää
Unikeko, tuvan nälkäisin mies.
Motto: ”Täh?! Siis miTÄH?!!”

Ylioppilas, Vihti
Tuvan biologinen ase, yön nautiskelija.
Motto: ”Snadin kundin bulit plääkät.”

Turtonen Arttu, 19 v

Niemelä Roope, 19 v

Koskinen Aarne, 19 v

Juntunen Matti, 19 v
Ylioppilas, Puolanka
Tuvan särmin jätkä, rehellisyyden
ruumiillistuma.
Motto: ”Kuka sillä kahvinkeittimellä
ruohoa ajaa?”

Ylioppilas, Pello
Tuvan filosofi, suihkuun kympillä.
Motto: ”Led Zeppelin rules!”

Jylhä Kim, 19 v

Niemi Leo, 19 v

Kirvesmies, Kaustinen
Sanansa mittainen mies, eli ei kovin
pitkä.
Motto: ”Hyökkäys on paras puolustus!”

Ylioppilas, Sipoo
Jokapaikanhöylä, TST-PST-mies.
Motto: ”Jee jee.”

Kastarinen Markus, 19 v
Ylioppilas, Helsinki
Luonnonlapsi, kalan muisti.
Motto: ”Läski ja lotina.”

Petäjä Topi, 19 v
Ylioppilas, Tampere
Tasajalkaa yläpunkkaan, tuvan komein jantteri.
Motto: ”Tuu tänne...”
Tupa 13

Lammi Jussi, 19 v
Levyseppähitsaaja, Lappajärvi
Pepsodent-hymy, Bronttosaurus.
Motto: ”Huominen on aina tulevaisuutta.”

Lehtinen Mikael, 20 v
Ylioppilas/ ravintolakokki, Turku
Tuvan ruotsalaisin kaveri.
Motto: ”Emmä tajuu!”

Saari Joonas, 19 v

Tampere
Mansen gonahtanein tykki.
Motto: ”Tää yks vaan eikä yhtään
enempää.”
Ulvila
Ylil. Jorva- Fanclubin ylijohtaja, Särminaattori.
Motto: ”Menikö se nyt vahvasti? No
eihän se menny.”

Koponen Tapio, 18 v
Kirkkonummi
Snaipperi.
Motto: ”Mä tarviin maton. Apua!”

Ylinen Retu, 19 v

Niemelä, Juha 19 v
Ylioppilas, Jalasjärvi
Örinämetallimies.
Motto: ”Onko tuo King Size?(No eihän se ole.)”

Piiroina Perttu, 19 v
Ylioppilas, Kirkkonummi
Rukkimiehiä.
Motto: ”Mototon.”

Yrjönkoski Markku, 18 v
Ylioppilas, Pori
Ootko koskaan KP?
Motto: ”Syytön minä siihen olen.”

Jetsona Lauri, 19 v
Ylioppilas, Kuopio
Jetsosella nippaa...
Motto: ”Suzuki Japanista, Poliisi...”

Salo Tuomo, 22 v
Ylioppilas, Tampere
Minuutit päällä, mutta missä on
Salo?
Motto: ”Minuuteilla jäpittäminen on
amatööreille.”

Heikkinen Olli, 18 v

Kuopio
Savolainen supersotilas.
Motto: ”Vastuu on kuulijalla.”

Ylioppilas, Suomussalmi
Ei siis Heikkilä.
Motto: ”Voidaanko olla tauko paikalla?”

Virpi Sami, 19 v

Vaara Ilari, 18 v

Aura
”Ootsä uus täällä?”

Oulunsalo
”Jätkät, hälytys. Ei mitään kiirettä...”
Motto: ”Positiivisuus kunniaan.”

Saarinen Ville, 19 v

Vikki Pyry, 20 v

Loimaa
”22:05: No hei kulta. Eei, ei oo ollenkaan paha aika...”
Motto: ”Tuleeko muuta? Ilman
MUUTA, kiitos.”

Riki Sorsan veli.
Motto: ”Lenkkeile, niin kuolet terveempänä.”

Artjärvi
”Artjärvi? Mikä Artjärvi???”
Motto: ”Seittemättä päivää yötäpäivää.”

Ylioppilas, Tampere
Erikoisjätkä.
Motto: ”Vain kenttälakin tähden!”

Honkonen Emma, 20 v
Ylioppilas, Nokia
No can do.
Motto: ”Se mikä ei tapa, lihottaa.”
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2.JK/SatJP
2. Jääkärikomppania

1.Jääkärijoukkue
1. Jääkärijoukkue
Tupa 7

Auer Heikki, 20 v
Opiskelija, Turku
Suunnistuksen ihmelapsi.
Motto: ”Voinko korjata?”

Heinonen Jesse, 20 v
Koneasentaja, Turku
Yhtä särmä kuin oma punkka.
Motto: ”Kuka hiton motto!”

Helle Jesse, 20 v
Opiskelija, Turku
Kersantti Spiderman
Motto: ”Mä en kanna mitään!”

Huovinen Tero, 19 v
Puu ja palikka, Paimio
Tuvan siivoojatar.
Motto: ”Paljon ei voi vaatii, kun on
vähän annettu!”
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Huuki Asko, 18 v
Opiskelija, Harjavalta
Hiljainen, mutta äänetön.
Motto: ”Ja se, mikä on varma, on aivan varma!”

Kalin Jani, 20 v
Salo
Kokoonpanija.
Motto: ”En varmaan mee huomen
veksiin!”

Kanervo Ari, 20 v
Sauvo
TJ
Motto: ”Ei kiinnosta.”

Tupa 9

Lampo Valeri, 20 v
Talonrakentaja/ timpuri, Somero
Komppanian ystävällisin mies.
Motto: ”Hyvä tänään, parempi huomenna.”

Lehtonen Roope, 20 v
Asentaja-koneistaja, Turku
Mitä hiljaisempi, sitä hiljaisempi.
Motto: ”Ei sen väliä.”

Leppänen Petja, 20 v
Postimies/ kullankaivaja, Turku
Komppanian söpö nallekarhu.
Motto: ”Varo purevaa koiraa.”

Tupa 8

Kirkhope Andrew, 23 v
Pori
Alistaja/ voittamaton.
Motto: ”Tuurilla eteenpäin, sillain ne
laivatkin uppoo.”

Levola Joni, 20 v
Lihamies, Huittinen
Komppanian kovin sargaaja.
Motto: ”Tänään mä en kyllä siivoo.”

Limnell Erno, 20 v
Opiskelija, Turku
Niin särmä, ettei pytylle taivu.
Motto: ”Pientä ei kukaan nää ja isoa
ei tarvii hävetä.”

Luotero Markus, 19 v
Opiskelija, Kaarina
Ei parta pahoille kasva, paitsi Luoterolle.
Motto: ”Pysy hengissä ja tapa.”

Luukkonen Jani, 20 v
Opiskelija, Kankaanpää/Lappeenrant
aShrek+Hulk=Luukkonen
Motto: ”Verta ja kunniaa.”

Malinen Jari, 21 v
Kokki, Helsinki
Säkylän kyläkauppias.
Motto: ”Snickers on tetsaajan paras
kaveri.”

2.JK/SatJP
2. Jääkärikomppania

2.Jääkärijoukkue
2. Jääkärijoukkue
Tupa 14

Jokila Tatu, 19 v
Liikuntaneuvoja, Lemu
Muusikko.
Motto: ”Who dares, wins!”

Mansokoski Totti, 20 v
Opiskelija, Vihti
Vihdin kuningas.
Motto: ”Vähiin se käy ennen kuin se
loppuu.”

Mustonen Timo, 20 v
Hissiasentaja, Turku
Kaunis poika.
Motto: ”Ykski on kasa ku sen taittelee.”

Myrskykari Jesse, 20 v
Ohutlevyseppä, Raisio
Vastaanotolla.
Motto: ”Herra alikersantti, minulla
on VMTL.”

Männistö Mikko, 20 v
Teekkari, Köyliö/Hervanta
Gona-nalle
Motto: ”Eihän se taaskaan kovin vahvasti mennyt.”

Niemi Juhani, 21 v
Palomies, Lahti
Mallikansalainen.
Motto: ”Joskus on vaan niin helppoo.”

Savola Antti, 20 v

Tuominen Lauri, 19 v

Autonasentaja, Nummipusula
Valaan kalastaja.
Motto: ”Jämpti on niin.”

Opiskelija, Naantali
Tuvan 16 vuokra-asukki
Motto: ”Lypsäävä lehmä ei täyty.”

Merkonomi, Raisio
Itsestään selvyyksien väsymätön keksijä.
Motto: ”Petteri onkin tyttö.”

Nybom Sami, 19 v

Siltala Mika, 20 v

Norja Mikko, 19 v

Opiskelija, Uusikaupunki

Nyman Henri, 20 v
Rakennusmies, Turku
Herkkä kesämies.
Motto: ”White power.”

Oksanen Timo, 20 v
Teekkari, Merikarvia/ Hervanta
Pieni partiopoika.
Motto: ”Kipu kasvattaa luonnetta.”
Tupa 15

Pohjala Johannes, 19 v
Suunnistaja, Harjavalta
Komennus-au.
Motto: ”UK on ystäväni.”

Raikula Markus, 19 v

Elektroniikka-asentaja, Helsinki
Kuorkilla ajava stadin slangia puhuva
idols-panda
Motto: ”Jätäks perät?”

Suokas Jarkko, 19 v

Yo-merkonomi, Turku
190-senttinen urheilujätti.
Motto: ”Hyvin menee, mutta menköön.”

Suunnistaja, Jokioinen
UrVa
Motto: ”UV on ystäväni.”

Uusikartano Juho, 20 v

Syrjälä Mikko, 20 v

Vainio Marko, 20 v

Sähköasentaja, Loimaa
Syrjälän naapurilla on Suomen ensimmäinen kanttipaalain.
Motto: ”Ahdin määrää tahdin, mutta
mikään ei voita kuutiotuumia.”

Tuunaaja, Harola
Motto: ”Haluuks pekkaa?”

Automaatioasentaja, Turku
Väsynyt rätin noutaja.

Vainio Markus, 20 v

Tupa 16

Moottorikoneistaja, Turku
Motto: ”Varaudu kaikkeen, jota et voi
välttää.”

Toivanen Aleksi, 20 v

Viitanen Hannu, 20 v

Taksikuski, Turku
10 min...5 min...3 min...1 min...-voinko korjata?
Motto: ”Tilaa jo se taxi..”

Opiskelija, Rauma
Moderni teknobeibe.
Motto: ”Snickers on tetsaajan paras
kaveri.”

Räikkönen Henry, 20 v

Toivonen Erkka, 20 v

Ylioppilas, Lohja
Erämaan kettu.
Motto: ”Parhaansa tekeminen ei aina
riitä.”

Thai-hieroja, Koski TL
Irkku landepelle, B-kupeilla.
Motto: ”Se valuu alaspäin, mutta
roiskuu ylöspäin!”

Sainio Lauri, 19 v

Toivonen Pekka, 20 v

Teekkari, Pyhäranta
Prikaatin kovin lakaisija.
Motto: ”Älä stressaa vaan delegoi.”

Tuovinen Niko, 20 v

Opiskelija, Turku
Nuuskaava, lihaksikas Väinö-Klementti.
Motto: ”Protsku miehen tiellä pitää.”

Opiskelija, Rusko
Jätkä, joka käyttää smurffipukua.
Motto: ”Kun olet korviasi myöten pulassa, on parempi pitää suu kiinni”

Viljamaa Tuomas, 22 v
Valt. yo, Turku
Kansanedustaja.
Motto: ”Jos ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin sano se silti.”

Väisänen Henrik, 20 v
Suunnistaja, Kotka
Motto: ”Ei päivää ilman komennusta.”
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2.JK/SatJP
2. Jääkärikomppania

Tiedustelujoukkue
Tiedustelujoukkue

Jalo Juho, 20 v

Tupa 5

Tupa 4

Venevälittäjä, Turku
Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.
Motto: ”Question everything.”

Nikulainen Ilkka, 19 v

Ahonen Joona, 20 v

Junnila Jere, 19 v

Rahtari, Turku

Alpisalo Ari, 20 v

Ylioppilas, Panelia

Ylioppilas, Merimasku
Kaminaa haliva puimuri.
Motto: ”Tähän paikkaan sopisi Las
Palmas.”

Kekola Teemu, 19 v

Pitkänen Jesse, 20 v

Ylioppilas, Pyhäranta
Ehkäpä kaikista kovin.
Motto: ”Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä.”

Merkonomi, Turku
Joka tuvan esimies, uskomaton navejambo.
Motto: ”Ikkunat kiinni!”

Tyhjäntoimittaja, Kirkkonummi
Tressi.

Kontkanen Samu, 20 v

Ojavalli Mikko, 20 v

Isotalo Paavo, 20 v

Matinheikki Juri, 19 v

Yrittäjä, Turku
Ketterä kuin tyttö norsu.
Motto: ”Perässä, mutta varmasti.”

Gusev Vadim

Ylioppilas, Salo
Välkky kuin palanut hehkulamppu.
Motto: ”Sissi on sika siviilissä.”

Jaakola-Siimes Turo, 19 v
Yrittäjä, Pöytyä
Välitön, rento.
Motto: ”Kyl se siit sit menee!”
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Ylioppilas, Helsinki
Ylioppilas, Nurmijärvi.
Motto: ”Kaikki on hyvää, jos ei tiedä
paremmasta.”

Nenonen Tero, 20 v
Fyysikko, Turku
Motto: ”Havu hihassa on kuin Porsche pihassa.”

Maalari, Turku
Aukki läpi vaikka yhdellä jalalla.
Motto: ”Älä huuda mulle, mä ahdistun!”

Roos Saku, 20 v
Ylioppilas, Turku
Itse vaatimattomuus.
Motto: ”En mäkään täydellinen oo,
musta puuttu kaikki huonot puolet.”

Sillanpää Otto, 19 v
Ylioppilas, Turku
Puhelimen voi noutaa johtajatuvasta
särmällä toimistokäyttäytymisellä.

Syrilä Juha, 19 v
Ylioppilas, Köyliö
Kaveri, jolla on astetta vahvemmat
sangat.
Motto: ”Materiaalivastuu!”

Tuukkanen Aatu, 19 v

Poussa Teemu, 18 v

Turvallisuusvalvoja, Hailuoto
2.JK:n lukko.
Motto: ”No mä mietin koko ajan.”

Ylioppilas, Parkano
Motto: ”Kysymys?”

Ylilammi Ville, 19 v

Rankio Viljami, 19 v
Sähkömies, Turku
Puhuu paljon, mutta unissaan.
Motto: ”No niinpä! Sanoppa muuta.”

Ylioppilas, Kankaanpää
Arttu prkl!
Motto: ”Mitä? Hä!?!”

KrhK/L-SVP
Kranaatinheitinkomppania

Tulenjohtolinja
Tulenjohtolinja

Motto: ”Ehtii tässä yhdet Simpsonit
vielä katsoa.”

Tupa 10

Lappalainen Kari, 19 v

Kangasalusta Mikko, 20 v

Opiskelija, Vammala
Paljasvammanen jalkalalainen.
Motto: ”Ei se aina aukee.”

Tupa 3

Honkanen Miika, 18 v

Lehtinen Inkeri, 22 v

Ylioppilas, Hankasalmi
MTV = Musiikkitv, wild & free
Motto: ”Pitää olla ’yvää!”

Ylioppilas, Turku
Periaattelinen anti-RUKisti
Motto: ”RUK on 98 päivän lepokoti!”

Hujanen Pekka, 18 v

Karhunen Jussi, 19 v

Ylioppilas, Forssa
TKS – kikkailun kingi, sudeettisavolaenen.
Motto: ”Kyl täs nyt pärjätään, kohta
on jo ruokaki.”

Ylioppilas, Rautalampi
Johtaa tulta, jopa unissaan!
Motto: ”Vain herrasmiehet johtavat
tulta!”

Opiskelija, Tampere
Lehtisen vääpeliviikko alkaa, suojatkaa kuulonne! Vikkeläliikkeinen
optimisti, juuttuu omituisiin paikkoihin.
Motto: ”Nopeus korvaa suuntavaiston, hymy tai turpaanveto korvaa loput!”

Tiainen Tiia, 22 v
Opiskelija, Loimaa
Eksyy
maastojuoksukisoissakin,
muttei luovuta koskaan. Komppanian
rautaisin heittokäsi.
Motto: ”Mua NIIN ärsyttää tollanen
epätäydellisyys!”

Merkonomi, Naantali
Takuuvarmaa ryyppyseuraa missä
vain, milloin vain.
Motto: ”En mä mitää mottoa tarvii.”

Jäpölä Juha-Pekka, 19 v
Ylioppilas, Tampere
Ultimate käskyttäjä.
Motto: ”Jos se keilaaminen ei lopu, se
saa jatkua.”

Tupa 9

Heikkilä Juha, 19 v
Ylioppilas, Loimaa
Mies, joka unohti gonahtaa
Motto: ”Ei pumadoita horisontaalisesti rajoittuneille.”

Heikkinen Tomi, 20 v
Ylioppilas, Uusikaupunki
Aamuennakoija ja UV:n polttaja.
Motto: ”Tee työtä jolla on tarkoitus.”

Holopainen Petri, 20 v
Ylioppilas, Turku
Huovirinteen herttainen
kaappitarzan.

Isomaa Iiro, 20 v

herttua,

Kailio Risto, 19 v
Ylioppilas, Kouvola
TKS:n sydänystävä, lomaTJ-laskuri
Motto: ”Tauko ei ole ikinä liian lyhyt
rötväämiseen.”

Kammonen Keijo, 20 v
Ylioppilas, Nurmijärvi
Ruotsalainen meriupseeri.
Motto: ”Pistä lisää sitä Asterixin juomaa, nii et Helsingin Vesikin sen huomaa.”

Kinnunen Matti, 19 v
Ylioppilas, Orivesi
Vainukoiran unelma.
Motto: ”Valintojen maailma.”

Komulainen Mikael, 19 v
Ylioppilas, Turku
Pimeyden irstas ruhtinas.
Motto: ”Pyörivä gona ei sammaloidu.”

Kyllönen Lauri, 19 v
Ylioppilas, Tampere
Mies, jonka lukuharrastus vapauttaa
siivoamisesta.
Motto: ”Ihan sama kunhan pääsee lomille.”

Laine Taneli, 18 v
Ylioppilas, Uurainen
Omistaa komppanian komeimman
MAP-kaapin.
Motto: ”MAP Airlines!”

Laurila Matti, 20 v
Ylioppilas, Uusikaupunki
Komppanian särmin kärkitaistelija.
Motto: ”Sykkiminen vaarantaa terveytesi.”

Lehtonen Vesa, 20 v
Opiskelija, Turku
Ei niin särmä sittenkään.
Motto: ”Talkit ja teipit, ei tunnu missään.”

Lusenius Anssi, 19 v
Elektroniikka-asentaja, Turku
TJ-AuKin muumipappa.
Motto: ”Mitä nopeammin, sitä enemmän työtä.”
Tupa 11

Mamia Ville, 19 v
Ylioppilas, Paimio
Tuvan ”isukki”, järjestyksen valvoja.
Motto: ”Hillitse himos, hallitse hoppus.”

Markkanen Niko, 20 v
Oikeustieteen yo, Turku
Komppanian historian väsynein päivystäjä.
Motto: ”Lomille lomps!”
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KrhK/L-SVP
Kranaatinheitinkomppania

Kranaatinheitinjoukkue

Salin Timo, 20 v

Tuomola Ilkka, 19 v

Kauppatieteiden yo, Mynämäki
Mynämäen ”satakieli”.
Motto: ”Älä syljeskele vastatuuleen!”

Ylioppilas, Uusikaupunki
TJ-AuKilla 3 minuuttia, Salin tupaan!
Motto: ”Viimeiseen minuuttiin.”

Ylioppilas, Pori
Einsteinin pikkuserkku.
Motto: ”Milli sinne tai tänne, ei merkkaa mitään muualla kuin pankkitilillä
ja KS-mittauksessa.”

Tupa 13

Mettänen Henri, 19 v

Sipilä Jesse, 20 v

Tekniikan yo, Rovaniemi
Jänkhän kovin poromies, kaappi aina
TKS-kunnossa.
Motto: ”Kaikki Oulun eteläpuolella
on Helsinkiä.”

Kaupallistietotekniikan yo, Riihimäki
Puhuu vähän, mutta asiaa.
Motto: ”Jos tehdään, niin tehdään se
kunnolla.”

Törnström Teemu, 20v

Kaarto Kalle, 19 v

Opiskelija, Turku
Yövirkku UV-kuningas
Motto: ”Älä tuu mopolla moottoritielle!”

Kirvesmies, Naantali
Jos joku voi nukkua kuin flamingo,
niin se on Kaarto.
Motto: ”Ei kiinnosta, lähen UV:lle.”

Niinikorpi Juhani, 19 v

Tupa 12

Virtanen Jere, 20 v

Kaunisto Jarkko, 21 v

Lääketieteen yo, Naantali
Tupalääkäri: ”Suu auki..”
Motto: ”Go with the flow.”
Rintala Perttu, 20 v
Tekniikan yo, Vahto
Jos saranat eivät kitise, niin Rintsi..
Motto: ”Ei vissiin avauduta, se on
mun tehtävä!”

Ryynänen Olli, 20 v
Ylioppilas, Rauma
Rakentavan kritiikin ehtymätön vastaanottaja.
Motto: ”Mene siitä, missä aitaa ei
ole.”

Saarinen Oskari, 18 v
Ylioppilas, Eura
Rakentavan kritiikin väsymätön viljelijä.
Motto: ”Jos löysäillään, niin löysäillään täysillä!”
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Kranaatinheitinjoukkue

Marttila Iiro, 20 v

Suokas Tuure, 20 v
Yo-merkonomi, Naantali
Naantalin lahja Puolustusvoimille.
Motto: ”Rakastan marssimista enemmän kuin tyttöystävääni.”

Söderholm Jan, 22 v
Nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja, Espoo
Palvelusaika 483, mutta siihen tuskin jää.
Motto: ”Aina ei mee nallekarkit tasan.”

Tomi Miika, 20 v
Yhteiskuntatieteiden yo, Tampere
Eniten kuntolenkkejä päivystäjän virkistystauolla.
Motto: ”The faster you run, the faster
you’re done.”

Tommila Jussi, 20 v
Sekatyömies, Huittinen
Komppanian seksikkäin mies.
Motto: ”Sano mua 66 KES 88:ksi ja
laukaise mut beibe!”

Ylioppilas, Tampere
Auttakaa Virtasta punkan kanssa!
Motto: ”Häh, mitä vikaa mun punkassa on..?”

Opiskelija, Turku
Kaveri, joka ei lukuja stressaa.
Motto: ”Kolme asiaa: putsoni, lepi ja
herkuttelu.”

Voutilainen Kalle, 19 v

Koskinen Juuso, 19 v

Koneasentaja, Turku
Komppanian vetelin jätkä.
Motto: ”Perusjuttuja, luulis osaavan.”

Ylioppilas, Raisio
Kosminen man from out of space.
Motto: ”Hitto ku kirveltää!”

Vänttinen Martti, 24 v

Opiskelija, Turku
Piper tais sykähtää.
Motto: ”Ei kiinnosta. On niin vähän
jäljellä.”

Kasvatustieteen yo, Rauma
Komppanian äitihahmo.
Motto: ”Minä lennän, polskin ja
uin!”

Piiparinen Pyry, 20 v

KrhK/L-SVP
Kranaatinheitinkomppania

Sotilapoliisijoukkue

Rantala Eero, 21 v
Remonttireiska, Nakkila.
Pää auki, kesät talvet.
Motto: ”Sykettä!”

Suonikko Harri, 19 v
Ylioppilas, Piikkiö
Heitinherrojen kermaa.
Motto: ”Muistakaa jätkät, tärkeintä
on voitto, ei reilu peli.”

Törnqvist Jens, 20 v
Roudari, Nummela
Ei tämmösii jätkii oo olemassa!
Motto: ”Sviddu ku sattuu.”

Vuorio Teemu, 19 v
Ylioppilas, Säkylä
Kaveri on Säkylästä, ei lisättävää.
Motto: ”Huumorilla mennään.”

Sotilaspoliisijoukkue
Tupa 13

Kosonen Jesse, 20 v
Ylioppilas, Nummela
Kozone tupla VP:llä

Pohjola Niko, 20 v
Ylioppilas, Paimio
Paimion Andy McCoy.
Motto: ”Asia on niin, että sotilas käy
sokerilla.”
Tupa 14

Aromaa Tuomas, 21 v
Yksityisyrittäjä, Rauma
Hirvivasikka.
Motto: ”Heikot sortuu elon tiellä.”

Haapasalo Ville, 20 v
Ylioppilas, Uusikaupunki
Sluibaava kärkitaistelija, rötvääjä Jumalan armosta.
Motto: ”Ei pysty sykkii, oon UV-tykki.”

Hämäläinen Ville, 20 v
Ylioppilas, Harjavalta
Kivikasvoinen nallekarhu.
Motto: ”Paino on voimaa ja ylipaino
ylivoimaa.”

Korhonen Toni, 20 v

Toivonen Juuso, 20 v

Kuljettaja, Paimio
Sydäntenmurskaaja Paimiosta.
Motto: ”Ahdin määrää tahdin.”

Ylioppilas, Pori
Taistelijamormoni.
Motto: ”Itsehän en juurikaan rötvää.”

Kuusela Kim, 20 v

Välimäki Johannes, 20 v

Ylioppilas, Nummela
Toinen nimi: Vaatimaton
Motto: ”Koska Nooa rakensi arkin? Ennen sadetta.”

Kyntäjä, Vampula
Spol-AuKin musta hevonen.
Motto: ”Neljällä silmällä näet enemmän.”

Laaksonen Janne, 20 v

Wallin Ville, 19 v

Elektroniikka-asentaja, Salo
Kaikkien soveltajien äiti.
Motto: ”Eikös vastapäivään ole toiseen suuntaan, eiku..”

Ylioppilas, Lahti
Ei koko vaan miten sitä käyttää.
Motto: ”Puolustusvoimien etu, kaikkien yhteinen etu.”

Laihonen Konsta, 19 v
Ylioppilas, Uusikaupunki
Möyhö, möyhömpi, Laihonen.
Motto: ”Huutaminen säästää iloisia
ilmeitä.”

Pyysalo Mauri, 19 v
Ylioppilas, Siuntio
VMTL+NKV+EVVK*270
Motto: ”Hajoo aamuihis.”

Siltanen Juuso, 20 v
Ylioppilas, Turku
Mies, jonka ei pitäisi olla enää elossa.
Motto: ” Ennen oli seitsemän, nyt on
vain kaksi.”
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1.Viestijoukkue
Tupa 1

Anttila Joonas, 19 v
Ylioppilas/Yrittäjä, Helsinki
Charmikas nuori mies.
Motto: ”HUA! Joukkue!”

Arola Joonas, 18 v
Ylioppilas, Anjalankoski
Tuvan pienin ja vihaisin.
Motto: ”On ketuilla keinot”

Becker Kalle, 20 v
Ylioppilas, Tampere.
Hävittänyt kaiken (paitsi itsensä).
Motto: ”Joka toiselle kuoppaa kaivaa,
joka toiselle ei.”

Demidov Aleksandr, 28 v
Elektroniikan insinööri, Turku
Meidän kasakka.
Motto: ”Rauha rauhalle, miekka miekalle.”

Eklöf Santeri, 21 v
Merkonomi, Huittinen
Rööki ilman tulta on kuin leiri ilman
Eklöfiä.
Motto: ”Mennään siitä, missä aitaa ei
oo ollenkaan!”

Fälden Miikka, 20 v
Lihanleikkaaja, Turku
Kamat aina hukassa, mutta löytyy ihmeen kaupalla.
Motto: ”Unta palloon tauoilla.”

Haapsaari Aleksi, 19 v
Ylioppilas, Salo
Motto: ”Hi hi ha ha ha ha they’re coming to take me away.”

Haverinen Antti, 20 v
Sälekaihdinasiantuntija, Kainuu
Kainuun lahja läntiselle Suomelle.
Motto: ”Kovia poikia turtlesitkin,
syödä täytyy niidenkin.”

Heikkilä Kimmo, 19 v
Tekniikan yo, Vihti
Bingoammattilainen.
Motto: ”Joojoo, ihan kohta.”

Hemmilä Juha, 20 v
Ylioppilas, Mynämäki
Maaseudun kasvatti kaukana kotoa.
Motto: ”Hedelmäpommi ja tattivattuvanukas.”

Heino Antti, 19 v
Merkonomi, Pori
Porin karhu, lätkäguru
Tupa 2

Herranen Esa, 19 v
Ylioppilas, Lieto
Töhöilevä jääräpää. Leirien kunkku?
Motto: ”Syöminen kannattaa aina!”

42

1. Viestijoukkue

Huhtala Tuukka, 20 v
Automaatioasentaja, Salo
Tupa- ja aluepalvelu toimii!
Motto: ”Mitä nopeammin, sitä nopeammin pois armeijasta.”

Huuhtanen Jani, 19 v
Ravintolakokki, Vantaa
Lyijyhauis & sleeben.
Motto: ”Kyllä ne sudet sen sieltä
syö.”

Inkiläinen Lauri, 20 v

Karhula Pekka, 19 v

Kitunen Sauli, 20 v

Datanomi, Rovaniemi
Särmän epäsärmä.
Motto: ”Ihan sama kunhan täältä pääsee pois.”

Datanomi, Pietarsaari
Fiksu ja filmaattinen.
Motto: ”Ei ne aamut sykkimällä vähene.”

Karlin Paavo, 19 v

Kivistö-Rahnasto Otto, 19 v

Ylioppilas, Uusikaupunki
Nakkikoneesta sluibaajaksi valoa nopeammin.
Motto: ”Kun käy tuuri, niin taitoa ei
tarvi.”

Sähköasentaja, Korpilahti
Puntti nousee ja rauta on kevyttä!
Motto: ”No vähän niinko otto, muttei
sinnnepäinkään.”

Korkeakoski Markus, 20 v

Ylioppilas, Turku
Ei ole temppua mitä Inkiläinen ei
osaa.
Motto: ”Väistä kun mää ryyppään.”

Karttunen Kyösti, 19 v
Ylioppilas, Äänekoski
Materiaalivastuu.
Motto: ”Nakkisuoja paras suoja.”

Ylioppilas, Lieto
Isänmaan toivo.
Motto: ”Hullu paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä.”

Jaatinen Mikko, 20 v

Kauppila Jussi, 18 v

Kulmala Karri, 20 v

Ylioppilas, Jyväskylä
Kaikki käy, lähetään menee.
Motto: ”Tyhmä saa olla, muttei tyhmä.”

Turku
Tuvan ilopilleri, päivänsäde.
Motto: ”Kuolema kuittaa univelat.”

Tekniikan yo, Tampere
Baarista syöksyvä VK:n oma nallekarhu.
Motto: ”Pysy hengissä ja tapa!”

Tupa 8

Jokinen Jessa, 19 v
VTM-opiskelija, Luvia
Asiasta voidaan keskustella.
Motto: ”Mähän sanoin, et älä anna
niitä mulle.”

Jääskeläinen Juha, 19 v
Ylioppilas, Vantaa
Fiksu ja filmaattinen, lihaksikas & atleettinen.
Motto: ”Kun on tööt, ni on tööt.”

Kallela Tomi, 21 v
Elektroniikka & tietoliikenneasentaja, Pori
”185db”
Motto: ”Peipi, lähdeks joku vlv metsään tetsaa?”

Tupa 3

Kauppila Timo, 20 v
Biokemisti, Tampere
Sykähtää joka solulla.
Motto: ”Ei ole rakkautta, on vain rekombinaatio.”

Kauppinen Joonas, 19 v
Ylioppilas, Joensuu
Tuvan ahkerin siivoaja + särmin
punkka.
Motto: ”Jumala antoi miehelle kaksi metriä, sen saa käyttää miten haluaa.”

Hautamäki Sini-Pilvi, 19 v
Ylioppilas, Turku
Siis HÄH? VK:n Peppi Pitkätossu
Motto: ”Kyl mä säilyn, mä heräsin
aamulla.”

Hänninen Sanna, 19 v
¾ yo, Rauma
Kysymys ?
Motto: ”Sisulla PRKL!... Jos ei taidot riitä.”

Kullanmäki Elina, 21 v
Farmaseutti, Loimaa
Tuvan pharmacafennica.
Motto: ”Komia on aina komiaa.”

VK/L-SVP
Viestikomppania

Nikunen Henri, 19 v
Elektroniikka-asentaja, Elimäki
110-lasissa 24/7 100-0
Motto: ”Masto nousee ja aurinko
paistaa!”

Nummi Kalle, 19 v
Lääketieteen yo, Porvoo
Karstulan vapautusrintaman leppoisa
seniorijäsen.
Motto: ”Hyvin menee, kurssi!”

Petrov Jevgeni 27 v
Ylioppilas, Tampere
Rautaisa soturi.
Motto: ”Hyvin suunniteltu - puoliksi
tehty, puoliksi suunniteltu - huonosti tehty.”

Piispanen Ville 20 v
Ylioppilas, Seinäjoki
”Whassa’say about that bitch.”
Motto: ”Pyytäkää korjauslupa.”

2. Viestijoukkue

2.Viestijoukkue

Tupa 4

Laine Petteri, 19 v
Tupa 3

Kuusinen Valtteri, 20 v
Tekniikan yo, Pori
Hieno mies.
Motto: ”Alles Zusammen.”

Laakkio Jussi, 21 v
Ylioppilas, Salo
Seisoo levossa.
Motto: ”Täysi kymppi.”

Laato Heikki, 20 v
Ylioppilas, Nousiainen
Virrat aina päällä.
Motto: ”Pysy hengissä ja tapaaaa!”

Lahdenperä Roope, 20 v
Datanomi, Turku
Kaukaa viisas, mutta läheltä komea.
Motto: ”Hauskanpito ilman viinaa on
kuin hautajaiset ilman ruumista.”

Lahtinen Sami, 20 v
Lentokoneasentaja, Nokia
Huumorintajuton mutta vakava.
Motto: ”Mitä isompi vika, sitä suurempi leka.”

Laine Panu, 20 v
Tietoliikenne-ja elektroniikka-asentaja/yo, Pori
Huumorintajuinen kova luu.
Motto: ”Pelimies on erimies.”

Ylioppilas, Loimaa
Asiallinen kaveri.
Motto: ”Sitä saa mitä tilaa.”

Lassila Tuomas, 19 v
Ylioppilas, Jyväskylä
Sluibaava fruittari.
Motto: ”Aina on uusi päivä ja sen jälkeen aamu.”

Laurila Teemu, 19 v
Ylioppilas, Pori
Nakkisuojattu karpaasi.
Motto: ”Tupa-ja aluepalvelu ei todellakaan toimi.”

Lehtilä Teemu, 20 v
Tietoliikenne-ja elektroniikka-asentaja/yo, Pori

Lehtinen Antti-Jussi, 19 v
Ylioppilas, Kiukainen
Pandian jääkarhu.
Motto: ”Walk tall or don’t walk at
all.”

Lehtonen Heikki, 20 v
Ylioppilas/myyjä, Turku
Kunnostaan huolehtiva palomies.
Motto: ”Mutta kun yksikköupseeri
linjasi toisin.”

Leppänen Ari-Pekka, 20 v
Automaatioasentaja, Säkylä
Aina paikallaan kun ei tarvita.
Motto: ”Nyt meni korkealta ja kovaa.”

Löfberg Robert, 19 v
Ylioppilas, Myrskylä
Tähdenlento.
Motto: ”Hyvätkin kotijoukkueet pelaavat joskus vieraskentillä.”

Marjelund Jari, 19 v
Ylioppilas, Kiukainen
Lyhyt ja ytimekäs.
Motto: ”Joka aamu on armo uus.”

Markkanen Niko, 19 v
Ylioppilas, Kuopio
Kiero savolainen
Motto: ”Kovaa ja korkealta.”

Marttinen Petri, 19 v
LVI-asentaja, Karkkila
ÄIJÄ!!
Motto: ”Päivärahalla saa ja lomakyydillä pääsee!”

Matikka Tero, 20 v
Sähköasentaja, Turku
Realisti.
Motto: ”Ei siitä, mistä aita on matalin.”
Tupa 5

Posti Joel, 19 v
Graafikkoylioppilas, Porvoo
Vakava särmääjä.
Motto: ”Ryhmä kuuluu oppilas Postin komentoon.”

Puranen Markus, 20 v
Ylioppilas, Kiikala
Ei naurata.
Motto: ”Maailma on vain psilosybiinin puutteesta johtuva harha.”

Rahkonen Joonas, 19 v
Ylioppilas, Ulvila
Napalmimuumi nolla.
Motto: ”Mitä piti mennä tekemään?”

Röppänen Esa, 19 v
Elektroniikka-asentaja/yo, Turku
24/7 Komennuksella.
Motto: ”Homma pohkeisiin.”

Sairanen Joni, 20 v
Ylioppilas, Loimaa
Rauhallinen perusjantteri.
Motto: ”Ihan lepo vaan. Ei lujaa mut
täysillä.”
Tupa 8

Lehtimäki Tuuli, 19 v
Ylioppilas, Forssa
Kikatteleva taistelukääpiö.
Motto: ”Sama mies, eri nappiverkkarit.”

Merinen Miikka, 20 v
Ylioppilas, Turku
Merimies vailla ankkuritatuointia.
Motto: ”Greippii tai grapee, mulle aivan sama!”

Nieminen Kalle, 19 v
Ylioppilas, Rauma
Painiva dataaja.
Motto: ”Vauhti korvaa puuttuvan taidon.”
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3.Viestijoukkue

Tupa 6

Heikkilä Henrik, 19 v
Kauppatieteiden yo, Rauma
Heikkilä, ei pyöritä!
Motto: ”Muista levätä.”

Hinkkanen Janne, 19 v
Tekniikan yo, Ulvila
Prikaatin pisimmät piuhat.
Motto: ”Mä olisin halunnut ampua
tykillä.”

Jalonen Jukka, 20 v
Sähköautomaatioasentaja, Pori
Äkäinen taisteluhamsteri.
Motto: ”Minuutti kerrallaan.”

Kianto Retu, 23 v
Tekniikan yo, Pori
Särmin sotilasdiktaattori.
Motto: ”Naura ongelmilles, niin kaikki muutkin tekee.”

3. Viestijoukkue

Salminen Jussi, 20 v

Lehtimäki Antti, 20 v

Lindberg Taneli, 20 v

Vesa Antti-Jussi, 20 v

Kauppatieteiden yo, Kaarina
Sissiryhmän suihkusolisti
Motto: ”Panssarintorjuntaa!”

Ylioppilas, Merikarvia
Liian komea.
Motto: ”Aina täysillä, kuhan jaksais...”

Opiskelija, Turku
Ihq suklaasimmutaiteilija.
Motto: ”Mä käyn soittaa puhelun.”

Sähköautomaatioasentaja, Rauma
Viimeinen mies.
Motto: ”Never give up.”

Anttila Ilkka, 20 v
Tekniikan yo, Naantali
Kilahteleva mestari, kävelevä katastrofi.
Motto: ”Mis mun kamat on ?”

Becker Matias, 20 v
Tekniikan yo, Tampere
Ihmistikapuut/sissin mittatikku.
Motto: ”Ei tässä nyt jäniksen selässä olla.”

Salo Aleksi, 18 v
Opiskelija, Turku
Tuvan suosituin tietokone.
Motto: ”Pelimies on erimies.”

Setänen Toni, 20 v

Reikko Jyrki, 19 v
Ylioppilas, Karkkila
Fiksu, filmaattinen, lihaksikas ja atleettinen.
Motto: ”Armeijan tulee maistua siltä
kuin siskoaan pussais.”

Opiskelija, Turku
Jos olisin nainen, olisin malli - jos
olisin mies, olisin setämies.
Motto: ”Mikäs mies sinä olet?”

Saralahti Jesse, 19 v

Huittinen
Varoittava esimerkki.
Motto: ”Ei tällä letillä kyllä naista
saa!”

Siivonen Sami, 20 v

Viitamaa Kosti, 21 v

Sähköasentaja, Uusikaupunki
Aina ajoissa.
Motto: ”Onko pakko, jos ei tahdo?”

Kahra Jussi, 21 v

Puuseppä, Turku
Sissinörtti-keskiaikaishörhö.
Motto: ”Porilaishet ajavat panssarivaunuilla.”

Siltanen Markus, 20 v

Eklöf Joonas, 20 v

Opiskelija, Turku
Sirad-ryhmän kemiallinen ase.
Motto: ”Painu hel****iin mun auringon edestä!”

Kaukinen Miska, 20 v
Opiskelija, Säkylä
Polvipuoli sissiradista rengaspaidassa.
Motto: ”Mene vemppaan vaan jos
vemputtaa, vaikka joka päivä uudestaan....”

Koikkalainen Kalle, 20 v
Opiskelija, Raisio
Unelias pähkinänsärkijäsissi
Motto: ”Nuku ja pysy hengissä!”
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Tupa 7

Hallintotieteiden yo, Tampere
Aamuisin hidas, päivällä puukko.
Motto: ”Puukot tulee kun kaikki on
maksanu.”

Tanski Kimmo, 20 v
Sähköasentaja, Kaarina
Piilosluiba.
Motto: ”Mihin sä haluat tukehtua?”

Tausa Toni, 20 v
Sähköasentaja, Paimio
Pieni marakatti.
Motto: ”Ei voi olla noin vaikeata!”

Virtanen Villa, 19 v
Merkonomi, Turku
Aina äänessä.
Motto: ”Ja toi tupakaappi....”

Ylioppilas, Tampere
Periksiantamaton raataja.
Motto: ”Ei onnistu. Takaisin tupiin!”

Tupa 10

Tuominen Esa, 23 v
Elektroniikkainsinööri, Turku
Riittävän särmä pohdiskelija Turuust.
Motto: ”Armeija käydään loppuun
asti tai väistetään kokonaan.”

Vainio Simo, 18 v
Levyseppähitsaaja, Kouvola
Säätävä gona.
Motto: ”Kyllä ne sanoo jos noin ei
saa tehdä.”

Verronen Vesa, 19 v
Opiskelija, Vaasa
Rantaruotsalainen.
Motto: ”Hakuna matata.”

Vesterinen Ville, 20 v
Opiskelija, Tampere
Viestihörö.
Motto: ”Äskoo”

Vinho Mika, 19 v
Opiskelija, Eura
Syke korkea tilanteessa kuin tilanteessa.
Motto: ”Mennään eikä meinata.”

Virtanen Antti, 19 v
Opiskelija, Merimasku
Japanilainen riisipelto.
Motto: ”Se mitä teet, tee kunnolla.”

Vuokila Pekka, 19 v
Opiskelija, Tervola
Norijalainen turskankalastaja.
Motto: ”Kyllä sielä Ruottisaki jotain
osataan tehä.”
Tupa 8

Suominen Nora, 20 v
Ylioppilas, Turku
Taskukokoinen taistelublondi.
Motto: ”Motot on amatööreille.”

Vastavirta Ira, 19 v
Merkonomi/yo, Rauma
Punatukkainen tarkka-ampuja.
Motto: ”Vähiin käy ennenku loppuu.”

Auk/SatPionP

Panssarintorjuntajoukkue
Panssarintorjuntajoukkue

Hakala Joonas, 20 v

Tupa 10

Yläne
Yläneen ihmemies.
Motto: ”Olen nero enkä mikään insinööri.”

Martimo Petri, 18 v

Uusvuo Toni, 20 v

Ylioppilas, Rauma
AuK:n yli-innokas Duracell pupu.
Motto: ”Kaikki on mahdollista, kun
asenne on kohdallaan.”

Jokinen Sami, 20 v
Ylioppilas, 20 v
Nakki...Lepo..Nakki...Kivelä, Faxa,
toimikaa!
Motto: ”Aina ei voi voittaa, mutta ei
joka kerta voi hävitäkään.”

Levälehto Rami, 20 v
Kauppatieteiden yo, Turku
AuK:n priimus.
Motto: ”Kukaan ei muista pahalla sadan vuoden päästä.”

Kivelä Keijo, 19 v
Raisio
Kouluttajaa lainaten: ”Kivelällä menee taas korkealta ja lujaa.”
Motto: ”Minkä nuorena varastaa, sen
vanhana omistaa.”

Hautaniemi Olli, 20 v
Tekniikan yo, Tampere/ Lieto
Ilmasta kuuluu valuvaa ääntä:
”Gonahti”

Rauhala Ville, 19 v
Ylioppilas, Karkkila
Polkupyörämarssien priimus/erityisosaaja.
Motto: ”Voishan sitä edes joskus keskittyä.”

Ravintolakokki, Turku
Testosteronilla varustettu tst-sieni.
Motto: ”With friends like these, who
needs enemies?”

Kuuskoski Kari, 20 v
Ylioppilas, Turku
MacGyver.
Motto: ”Aliquando insaniere iucundum est - Välillä on mukava olla sekopäinen.”

Fagerström Niko, 20 v
Ylioppilas, Turku
Hyvin sympaattinen, pehmeä ja tilanteen tullen möreän karhea.
Motto: ”Paino on voimaa, ylipaino on
ylivoimaa.”

Vuorinen Jeremia, 19 v

KEVYEMMIN
KULJET

ASFALTILLA

Ylioppilas, Kokemäki
Mr. Aikamääreet
Motto: ”Iloitse jokaisesta uudesta aamusta, sillä niitä on koko ajan vähemmän.”

Nurminen Esa, 20 v
Merkonomi, Salo
AuK:n oma nallekarhu.
Motto: ”Pihakolmio kiertäen pitää
mielen virkeänä.”

TURKU puh. (02) 433 99000
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Auk/SatPionP
Pioneerilinja

1. Pioneerijoukkue

Loponen Ville, 19 v

Kujala Marcus, 20v

Härmä Ville-Petteri, 20 v

Tupa 5

Ylioppilas, Punkalaidun
Metsän karvaisin rölli.
Motto: ”Joskus on vaikeampaa kuin
aina.”

Ylioppilas, Pori
Paha arkkitehti.
Motto: ”Käytä logiikkaa jos et tiedä.”

Talonrakentaja, Ihode
Taistelukenttien Duracell-pupu
Motto: ”Jaksaa, jaksaa.”

Laiho Onni, 20 v

Luhtanen Ilari, 19 v

Kuokkanen Arto, 20 v

Opiskelija, Harjavalta
Hard rock Harjavalta.
Motto: ”Mitä sää vikiset!”

Ammattikoulu, Tuusula
Gonamon.
Motto: ”362 – The number of the beast.”

Kauppatieteiden yo, Lappi
Onni tulee Lapista.
Motto: ”Antaa tulla lunta tupaan, kyllä se ennen pitkää sulaa.”

Tupa 4

Ylioppilas, Säkylä
Metsäleirien gonamies
Motto: ”Mitä!? Kuin just mää?”

Jaakola Lauri, 21 v

Ylioppilas, Naantali
O sancta simplicitas.
Motto: ”Stressi pois.”

Ylioppilas, Helsinki
Aamuherätysten nopean toiminnan
mies.
Motto: ”Ei ny ressailla pikku asioista.”

Laaksonen Henri, 19 v

Jalo Jonne, 20 v

Ylioppilas, Kokemäki
Polvet ei taivu.
Motto: ”Tee työtä, jolla on tarkoitus.”

Ylioppilas, Eurajoki
Ryhmän ideapankki.
Motto: ”Stressi on hengenvaarallista.”

Tupa 3

Jalonen Petteri, 20 v

Ylioppilas, Pori
Väärä mies oikeassa paikassa.
Motto: ”Nonii...hyvin me vedettiin!”

Ylioppilas, Lieto
Ei ehkä oo MacGyver, mut ainaki
osaa sen soittaa.
Motto :”Summa summarum.”

Aho Joonas, 20 v

Ylioppilas, Turku
Tuvan ilopilleri.
Motto: ”Menikös se nyt vahvasti?”

Leinonen Jaakko, 19 v

Kuisma Pasi, 19v

Ahokas Jaakko, 20 v

Elektroniikka-asentaja, Tampere
TKS-spesialisti
Motto: ”Jäätävää.”

Ylioppilas, Turku
Ryhmän ikuinen johtohahmo.
Motto: ”Aina pitää yrittää.”

Lautkoski Kristian, 20 v
Luonnontieteiden yo, Turku
Rem - Losing My Re...consciousness.
Motto: “Valta on meidän omissa käsissämme.”

Lehto Patrik, 20 v
Ylioppilas, Pöytyä
Oikea mies oikeassa paikassa.
Motto: ”Bring it on. I’m ready and
bullet proof.”

Ylioppilas, Tampere
Kasarmin gona, metsien
Norris.
Motto: ”Kiitos”

Kartesalo Sampo, 19 v
Ylioppilas, Punkalaidun
Tupa 4:n joogamies.
Motto: ”Kun olet epävarma, mumise.
Kun olet pulassa, delegoi.”

Korhonen Markus, 21 v
Ammattikoulu, Pori
Tänne se kuorma-auto!
Motto: ”Pelimies on erimies!”

Kraemer Juhana, 20 v

Lehtonen Joonas, 20 v

46

Hurttila Timo Tapani, 20 v

Chuck

Kustonen Antti, 20 v

Ylioppilas, Turku
Tupamme äitihahmo
Motto: ”Se, mikä ei tapa, se sattuu.”

Auk/SatPionP
Pioneerilinja

2. Pioneerijoukkue

Paavilainen Tuomas, 20 v

Sainio Marko, 21 v

Söderlund Marcus, 20 v

Autonkuljettaja, Kiukainen
Kiukaisten kiukkuinen survivori
Motto: ”Se palaa, mikä ei sammu.”

Ylioppilas, Turku
Syntynyt tykistä.
Motto: ”Älä ota sitä vakavasti.”

Tupa 7

Seppälä Janne, 21 v

Kauppatieteiden yo, Noormarkku
Määrätietoinen pelimies Noormarkusta.
Motto: ”Kovan paineen alla syntyy timantti.”

Ylioppilas, Kaarina
NKV 5 kg, vemppa vailla vertaa.
Motto: ”On taas aikasen turhaa touhua.”

Pilpola Petri, 20 v

Syväsukeltaja, Vammala
Yhden biisin jukeboksi.
Motto: ”Carpe diem.”

Metsälä Antti, 20 v

Saari Antti, 19 v

Tupa 6

Martemo Miikka, 19 v

Ylioppilas, Paimio
Unelias sykkijä
Motto: ”Rumaa, lujaa ja nopeasti.”

Rakennusteekkari, Vehmaa
Piirtävä perunankuorija.
Motto: ”Taisteluvarustukseen kuuluu
myös tst-stressi.”

Rakennusmies, Turku
Kyl yhden röökin vielä ehtii...
Motto: ”Kattoo ny, mitä se elämä tuo
tullessaan.”

Mäkitalo Janne, 19 v

Saarinen Tommi, 22 v
Ajoneuvoasentaja/ ylioppilas,
Vältti vastuun ja vaikeudet.
Motto: ”Jos jokin kutiaa, niin sitä raavitaan.”
Tupa 8

Reinikainen Hannu, 19 v

Siivonen Jussi, 19 v

Ylioppilas, Säkylä
Säkylän sitkeä sissi.
Motto: ”Lomat ei odota.”

Rekkamies, Turku
Lepo!

Tekniikan yo, Karkkila
Huoleton kaveri, kannattaa työtä
säästäviä keksintöjä.
Motto: ”Ei se nii tarkkaa.”

Mäkitalo Tuomo, 20 v
Ylioppilas, Kaarina
Haminan oma rantahylje.
Motto: ”Ei oo penniikään kii!”

Puuseppä, Turku
Kai mun kengät kiiltää???
Motto: ”Se viimeksi nauraa, joka hitaimmin ajattelee..”

Mörö Tuukka, 20 v

Saukkonen Joonas, 19 v

Tekniikan & farmasian ylioppilas,
Merikarvia
Linjan oppilaslämpömittaristi
Motto: ”Asioilla on tapana järjestyä.”

Rissanen Jukka, 20 v

Ylioppilas, Kirkkonummi
Gonahtaa hitaasti ja varmasti.
Motto: ”Älä tee sitä tänään, minkä
voit huomennakin jättää tekemättä.”

Viitanen Ville, 20 v
Sorvari, Turku
Särmä taistelija, kaikki rakennetaan
lujalle pohjalle.
Motto: ”Hissit haisevat erilaiselle
kääpiön nenään.”

Viitasaari Niko, 20 v
Yleismies, Urjala
Pitää kovasta vauhdista ja nauttii siirtymisestä paikasta toiseen.
Motto: ”Alea iacta est.”

Silvola Riku-Pekka, 20 v
Ylioppilas, Pori
Kylmyys ja väsymys ei lannista.
Motto: ”Nyt kävi näin.”

Sundqvist Joni, 21 v
Automaatioasentaja, Taalintehdas
Elää itsekkin välillä fantasiamaailmassa.
Motto: ”What’s wrong with running
away from reality if it sucks?”
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Avoinna
ma-to klo 8.30-20.30,
pe 8.30-20.00,
la 16.00-20.00 ja
su 12.00-20.00.
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