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52. VUOSIKERTA

Valtioneuvoston tur-
vallisuus- ja puolus-
tuspoliittisen selon-

teon 2001 käsittelyssä julki-
sessa sanassa on kiinnitetty
kovasti huomiota eri joukko-
osastojen ja varikoiden mah-
dolliseen lakkauttamiseen.
Tämä on toki ymmärrettä-
vää, koska kyseessä on sato-
jen ihmisten työpaikat. Kun-
nat, joiden alueille rationali-
sointitoimenpiteet ovat nyt
kohdistumassa, ovat luon-
nollisesti huolissaan omasta
ja nykyisten asukkaittensa
tulevaisuudesta. Välillä tun-
tuu kuitenkin, että keskuste-
lussa jää selonteon keskeisin asia sivuosaan. Se-
lonteon pääsisältö kertoo turvallisuuspolitiik-
kamme sekä puolustusvoimien ja yhteiskuntam-
me varautumisen kehittämislinjaukset vuoteen
2008 saakka. Kyse ei ole näin ollen taloudelli-
sesta säästöohjelmasta, jonka seurauksena jouk-
ko-osastoja on lakkautettava. Kyse on puolus-
tuksen kehittämisohjelmasta, joka kohdentaa
käytössä olevat voimavarat tulevaisuuden haas-
teiden hoitamiseen. Tällöin on pakko luopua
jostakin, joka ei ole enää jatkossa välttämätöntä.
Törmäämme siis vanhaan tuttuun ilmiöön, jossa
vanhasta luopuminen on monin kerroin vaike-
ampaa kuin uusien asioiden käyttöönotto.

Puolustuksen voimavaroja ollaan suuntaa-
massa erityisesti maavoimien reagointikyvyn ja
liikkuvuuden kehittämiseen. Puolustusjärjestel-
män kehittämisen painopistealueet ovat johta-
misjärjestelmä, maavoimien valmiusyhtymät,
sotilaallinen kriisinhallintakyky sekä tietoyh-
teiskunnan sotatalousjärjestelmä. Maavoimien
tärkein kehittämiskohde on kolmen jääkäripri-
kaatin kehittäminen valmiusprikaateiksi. Yksi
näistä prikaateista on Porin Jääkäriprikaati.

Porin Prikaatin näkökulmasta katsottuna se-
lonteko antaa mahdollisuuden todella suureen
kehitysaskeleeseen. Porin Prikaatin kehittämi-
sen tärkeimmät kohteet ovat:

1. Valmiusprikaatin (Pr2005) kouluttami-
nen ja siihen liittyen uushankitun huippunyky-
aikaisen kaluston vastaanottaminen, käyttöön ja
koulutukseen ottaminen sekä varastointi.

2. Ampuma- ja harjoitusalueiden sekä mui-
den koulutusedellytysten nostaminen valmius-
prikaatin ja Suomen Kansainvälisen Valmius-
joukon koulutuksen vaatimalle tasolle.

3. Valmiusprikaatin ja Suomen Kansainvä-
lisen Valmiusjoukon materiaalin huoltokyvyn
nostaminen toiminnan edellyttämälle tasolle.

4. Suomen Kansainväli-
sen Valmiusjoukon perusta-
misvalmiuden kehittäminen
selonteon vaatimalle tasolle.

5. Helikopteritoiminnan
käynnistämisen valmistelut.

Valmiusprikaatia kehite-
tään täysin kansallisen puo-
lustuksen pohjalta. Käytettä-
vän pataljoonataktiikan ja
komppaniatason taistelutek-
niikan kehittäminen ja kou-
luttaminen tulee edellyttä-
mään Porin Prikaatilta aktii-
vista ja itsenäistä kehitystyö-
tä, koska toista samanlaista
joukkoa ei valtakunnassa ole.

Tässä työssä onnistuminen on Porin Prikaatin
tärkein tehtävä, joka on saatava tehtyä vuoteen
2008 mennessä.

Kansainväliset tehtävät sitovat Porin Prikaa-
tin budjetista ja kantahenkilöstöstä myös nähtä-
vissä olevassa tulevaisuudessa selvästi suhteelli-
sesti suuremman osan kuin koko puolustusvoi-
mien voimavaroista puhumattakaan muista va-
rusmieskoulutusta antavista joukko-osastoista.
Rauhanturvatehtäviin koulutettavat joukot edus-
tavat Porin Prikaatin joukkotuotantosuunnitel-
missa selkeästi suurempaa osaa kokonaisvah-
vuudesta kuin vastaavasti koko puolustusvoimis-
sa. Näistä tekijöistä huolimatta myös Porin Pri-
kaatin koulutustehtävien painopiste on edelleen
selkeästi kansallisen puolustuksen joukkojen
kouluttamisessa. Tässäkään asiassa ei saa antaa
julkisen keskustelun tai kansainväliseen koulu-
tukseen tutustumassa olevien vierailijoiden mie-
lenkiinnon hämärtää tosiasioita.

Porin Prikaatin kannalta selonteon käytän-
nön toimenpiteiden toteuttamisessa on tärkeää,
että kehitettäviksi määritettyjen joukko-osasto-
jen tarpeet otetaan kokonaisvaltaisesti huomi-
oon. Toinen tärkeä asia on henkilökunnan asioi-
den esimerkillinen hoitaminen. Ovat yksilötasol-
la tehtävät ratkaisut minkälaisia tahansa, ne kaik-
ki voidaan hoitaa tyylikkäästi. On pidettävä vi-
susti mielessä, että tämä monen yrityksen tärkein
voimavara on lähivuosina vaarassa loppua kes-
ken. Tulevaisuuden voittajat kiinnittävät asiaan
oikeasti huomiota jo nyt.

Everstiluutnantti

Turkka Heinonen

Tärkein tehtävämme on valmiusprikaatin
kouluttaminen
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Porin Prikaati on valmiusprikaatiksi
muuttumisen myötä kokenut mel-
koisen kansainvälistymisen. Suo-

malaiset kansainvälisiin tehtäviin lähetet-
tävät kriisinhallintajoukot koulutetaan ny-
kyisin lähes kokonaan Huovinrinteellä
Säkylässä.

Puolustusvoimain komentaja, amiraa-
li Juhani Kaskeala sanoo olevansa koulu-
tuksen tasoon erittäin tyytyväinen.

- Koulutustasosta on helppo tehdä
vertailuja esimerkiksi Kosovossa, jossa
suomalaisten rinnalla on brittiläisiä, ruot-
salaisia ja norjalaisia joukkoja. Olemme
todenneet, että suomalaiset täyttävät kaik-
ki kansainväliset mitat. Se johtuu varmasti
pitkälti siitä, että miehistöaines on paljon
laadukkaampaa kuin ammattiarmeijassa.

Amiraali Kaskeala sanoo keskustel-
leensa asiasta pohjoismaisten kollegojen-
sa kanssa, kun kysymys oli Baltian mai-
den tulevista turvallisuusjärjestelmistä.

- Sanoimme balteille, että älkää mis-
sään tapauksessa perustako ammattiar-
meijaa. Olimme sitä mieltä, että yleiseen
asevelvollisuuteen perustuva armeija on
paras vaihtoehto.

Joukkojen yläraja
2 000 sotilasta

Kaskeala ei näe mitään ongelmaa siinä,
että kansainvälinen toiminta jakaantuu
kahdelle paikkakunnalle Säkylään ja Kan-
kaanpään Niinisaloon. Hänen mielestään
nykyinen toimintamalli, jossa Säkylä kou-
luttaa ja varustaa ja Niinisalo lähettää jou-
kot, on hyvä  ja toimiva.

Keskittämisellä ei saavutettaisi mer-
kittäviä etuja.

Amiraali Kaskealan mukaan kansain-
välisiin tehtäviin lähetettävien  suomalais-
ten joukkojen määrä ei voi nousta yli 2
000 henkilön. Se on sanottu jo laissakin,
eivätkä puolustusvoimain resurssitkaan
riittäisi suurempaan määrään.

- Me olemme olleet Euroopassa eniten
joukkoja lähettävä maa suhteessa  väkilu-
kuun. Nyt tosin Norja meni ohitse, kun
suomalainen pataljoona kotiutettiin Etelä-

Suomalaiset kulkeva
Puolustusvoimain komentaja,
amiraali Juhani Kaskeala on tyytyväinen
Porin Prikaatin koulutustasoon.

Teksti: Tapio Vallin
Kuvat: Matti Vihurila ja Samuli Vahteristo

Libanonista. Myös kansantuloon nähden
olemme käyttäneet huomattavasti rahaa
per kapita tähän toimintaan, joten me
olemme kyllä kantaneet oman vastuum-
me.

Varustaminen
vauhtiin

Puolustusvoimien keihäänkärjiksi suunni-
tellut kolme valmiusprikaatia, Porin Pri-
kaati, Karjalan Prikaati ja Kainuun Pri-
kaati eivät kehityksessään etene täysin ai-
kataulussaan. Amiraali Kaskealan mu-
kaan esimerkiksi Porin Prikaatiin alkaa
nyt tulla kalustoa kiihtyvällä vauhdilla,
mutta valmiina prikaati on ehkä vasta
vuonna 2008. Alkuperäisissä suunnitel-
missa lähdettiin vuodesta 2005.

- Tämän vuoden aikana prikaati saa
uudet panssarintorjuntaohjusjärjestelmät
ja samoin Säkylään aletaan toimittaa uusia
panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvo-
ja, ”Super-Paseja” sekä johtamis- ja eri-
koisajoneuvoja. Edessä ovat kiivaimmat
varustamisen vuodet, mikä tietenkin edel-
lyttää myös melko mittavia rakennuspro-
jekteja varuskuntapaikkakunnilla.

Paikallispuolustukselle
tarvitaan nimet ja kasvot

Puolustusvoimain komentaja haluaa pu-
haltaa uutta henkeä paikallisjoukkojen
toimintaan. Hänen mielestään sotilaslää-
nien johdossa toimivat paikallisjoukot
ovat suomalainen vastine kodinturvajou-
koille.

- Näihin tehtäviin me tarvitsemme yli
35-vuotiaita reserviläisiä, joiden vastuulle
paikallispuolustus hyvin pitkälle jää. Ni-
metään esimerkiksi “Merikarvian komp-
pania”, jota johtavat nimeltä tunnetut ja
tiedetyt merikarvilaiset miehet. Toiminta
perustuu pitkälle vapaaehtoisuuteen, ja
harjoituksiin halutaankin niitä reserviläi-
siä, joilla on halu ja motivaatio olla muka-
na, Kaskeala selittää.

Kaskealan-malli on vastaus niille ta-
hoille, jotka ovat vaatineet erityisten ko-

dinturvajoukkojen perustamista Suo-
meen. Hänen mukaansa sitä varten ei tar-
vita mitään uutta organisaatiota, vaan sii-
hen riittää nykyisen alueellisen aluepuo-
lustusjärjestelmän aktivointi.

- Karkeasti ottaen 80 prosenttia re-
sursseista käytetään 20 prosentin, eli val-
miusyhtymien, koulutukseen ja varusta-
miseen. Silti sillä lopulla 20 prosentilla
saadaan paljon aikaan, kun se käytetään
oikein pakallispuolustuksen kehittämi-
seen, hän sanoo.

Paikallisjoukkojen kehittäminen on
osin seurausta muuttuneista uhkakuvista
ja terrorismista. Oman kunnan miehet tie-
tävät loppujen lopuksi parhaiten, keitä
paikkakunnalla liikkuu ja kenellä on oi-
keata asiaa linkkimastojen tai voimalai-
tosten luokse.

Jatkokoulutukseen
Maanpuolustuskorkeakouluun

Paikallispuolustuksen kehittäminen merkit-
see siitä vastaavien reserviläisjohtajien vas-
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t kärjessä

tuun kasvamista. Puolustusvoimat varautuu
tähän mm. järjestämällä Reserviupseerikou-
lussa Haminassa upseereille täydennys- ja
kouluttajakoulutusta. Maanpuolustuskor-
keakoulussa alkaa ensi syksynä ensimmäi-
nen vuoden mittainen reservinupseerien jat-
kokoulutuskurssi. Sille otetaan satakunta
hakijaa.

Amiraali Kaskeala uskoo kurssille
riittävän tulijoita, vaikka siltä ei voikaan
valmistua suoraan ammattiin. Kurssin
käyneet voivat kuitenkin hakeutua enim-
millään viideksi vuodeksi puolustusvoi-
miin kouluttajaksi. Kurssin opinnot voi-
daan myös täysimääräisesti hyödyntää
opintosuorituksina muissa korkeakouluis-
sa.

- Tietenkin me tunnemme vastuuta
kurssin käyneistä ja järjestämme heille
mahdollisimman hyvät eväät siviiliin läh-
töön. Keskustelin äskettäin kansanedusta-
ja Jukka Mikkolan kanssa, joka aikanaan
palveli kesävänrikkinä Porin Prikaatissa.
Hän kertoi saaneensa tästä kokemuksesta
erinomaiset rakennuspuut elämäänsä.

Puolustusvoimilla on amiraali Juhani
Kaskealan mukaan vastuu puolus-

tuksen kehittämisestä niin, että Suomel-
la on mahdollisuus pysyä liittoutumatto-
mana tai liittoutua.

- Puolustusvoimain tehtävä on taata
maan poliittiselle johdolle täysi toimin-
tavapaus. Liittoutuminen tai liittoutu-
mattomuus on enemmän poliittinen
kuin sotilaallinen kysymys.

Kaskealan mielestä Suomella ei ole
kiire tehdä ratkaisuja puoleen eikä toi-
seen.

- Suomi ei seiso samassa jonossa
kuin entiset Varsovan liiton maat, jotka
hakevat olemassaololleen turvallisuus-
takuuta. Asemamme on kokonaan toi-
nen kuin nyt liittoon haluavilla mailla.

Suomi, Ruotsi, Itävalta ja Sveitsi
ovat hänen mielestään itse asiassa Naton
arvostetuimmat partnerit. Kaikki liittou-

tumattomat maat ovat pitäneet hyvää
huolta puolustuksestaan.

-Yhteistyö Naton kanssa sujuu, ja
liiton ulkopuolisena maana olemme
saaneet äänemme kuuluviin ehkä pa-
remminkin kuin jos olisimme yksi liiton
rivijäsenistä.

Kaskeala on melko vakuuttunut sii-
tä, että Viro, Latvia ja Liettua kutsutaan
syksyllä 2002 Naton jäseniksi. Se on
hänen mielestään hyvä asia, sillä jäse-
nyys vakauttaa tilannetta Itämeren alu-
eella. Varsinkin, kun myös Venäjän ja
Naton suhteet ovat lähentyneet.

- Nato on ainoa kriisinhallintaan
kykenevä organisaatio, eräänlainen
kriisinhallinnan kompetenssikeskus.
Siitä on muodostunut yleiseurooppalai-
nen turvallisuusjärjestelmä, jossa eri-
tyisesti terrorismin vastustaminen on
saanut korkean statuksen.

Puolustusvoimain tehtävä
taata valinnanvapaus
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Valan vannomisen jälkeen varus-
kunnan urheilukentällä puhunut
Porin Prikaatin komentaja, eversti

Arto Räty korosti tämän päivän varus-
miespalveluksen vaativuutta. Tiiviiksi pa-
ketiksi muokattu koulutusjärjestelmä run-
saine maastopäivineen asettaa asevelvol-
liset todella tiukille. Rädyn mukaan nuo-
ret ovat kuitenkin isänmaallisia, motivoi-
tuneita ja valmiita suorittamaan kansalais-
velvollisuutensa.

Räty toi esille myös kotien, usein tie-
tämättään, tuoman paineen varusmiespal-
velustaan suorittavalle.

- Tiedän, että monella nuorella on ko-
vat paineet saavuttaa samat tulokset, eri-
tyisesti sotilasarvot, kuin isänsä ja van-
hemmat sukulaisensa. Tiedän myös, ettei-
vät nämä odotukset useinkaan ole lähtöi-
sin nuorista itsestään, vaan meistä van-
hemmista. Samojen asioiden saavuttami-
nen ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa ole
mahdollista, suoriutuu varusmies palve-
luksestaan kuinka hyvin tahansa, Räty ku-
vaili nykyistä tilannetta. Sodan ajan jou-
koissa johtaja- ja erikoiskoulutusta vaati-
vien tehtävien määrä on rajallinen, joten
kaikkia halukkaita ei niihin varusmiespal-
veluksensa aikana kouluteta. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita jakoa tärkeisiin ja vähem-
män tärkeisiin tehtäviin.

- Kriisiajan joukoissa jokainen tehtä-
vä on yhtä arvokas, eversti Räty vakuutti.

Ennätysyleisö ja kaunis talvisää
kruunasivat valajuhlan
Luvattoman paljon keväältä haiskahtaneen helmikuisen
lauantain sää ja pitkälle yli 3 000:n noussut omaisten ja
ystävien määrä tekivät tammikuussa palveluksensa aloitta-
neiden alokkaiden valapäivästä taatusti ikimuistoisen. Ka-
merat räpsyivät ja videot surisivat, kun päätoimittaja Erkki
Teikarin tahdittamat runsaat 1 100 alokasta vannoivat us-
kollisuuttaan isänmaalleen. Päivän tapahtumat vahvistivat
entisestään sitä tosiasiaa, että Suomella on koko kansan
tukemat puolustusvoimat.

Helmikuun 16. päivä alkoi kuten mikä
tahansa tavallinen päivä armeijassa:

kello kuusi kaikui käytävältä päivystäjän
ääni, joka tunnetusti herättää alokkaan te-
hokkaammin kuin ämpärillinen kylmää
vettä. Kuitenkin päivä oli kaukana tavalli-
sesta. Tuona kauniina alkukevään aamuna
minä ja yli 1 100 muuta Porin Prikaatin
alokasta vannoimme sotilasvalan.

Seistessäni keskellä maastopukuisten
nuorukaisten merta lakki kourassa, tunsin
oloni onnekkaaksi. Onnekkaaksi siksi,
että tuona päivänä sain vannoa valan itse-
näisessä Suomessa, hyvinvointivaltiossa,
jonka tulevaisuuden ylle sodan uhka ei
langeta varjoaan. Tästä suurin kiitos kuu-
luu isoisiemme isille, jotka joutuivat to-
distamaan olevansa sanansa mittaisia var-
sin pian tämän saman valan vannottuaan.
Siinä seistessäni tunsin ennen kokematon-
ta myötätuntoa sotiemme veteraaneja
kohtaan, sillä tuskin voimme koskaan kyl-

liksi arvostaa sitä, mitä he ovat vuoksem-
me tehneet.

Eversti Räty kertoi puheessaan erääs-
tä Pohjanmaan taistelussa haavoittuneesta
“porilaisesta“, joka jatkoi matkaansa, kos-
ka kunnia, velvollisuus ja tahto näin vaa-
tivat. Lähes 200 vuotta myöhemmin samat
asiat vaativat nyt myös meitä, entisiä alok-
kaita, puolustamaan tarvittaessa isänmaan
koskemattomuutta. Vannoessani sotilas-
valaa tunsin tietynlaista ylpeyttä siitä, että
saan liittyä ketjuun, joka jo halki vuosi-
kymmenten on turvannut tavallisten suo-
malaisten elämän. Toivon silti, että tilan-
netta, jossa minun täytyisi Suomen koske-
mattomuutta puolustaa, ei eteeni koskaan
tule.

Jääkäri Iiro Saarinen,
Panssarintorjuntakomppania

“Tunsin oloni onnekkaaksi”

Teksti:  Matti Vihurila
Kuvat: Samuli Vahteristo

“Kriisiajan joukoissa
jokainen tehtävä on
yhtä arvokas”

“Kriisiajan joukoissa
jokainen tehtävä on
yhtä arvokas”
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“Lämmin läikähdys rinnassa”

Rytmikäs poljento johdattaa kohti Po-
rin Prikaatin urheilukenttää. Rynnäk-

kökivääri olalla tuntuu kevyeltä, kun tarkis-
tan tahdin muodon vieressä marssivalta ko-
kelaalta. Rento, mutta terävä kädenheilautus
antaa rytmin omalle askeleelleni.

Tien vierellä oleva parrakas mies hy-
myilee kamera kädessään. Mietin, kuinka
hänkin on joskus marssinut valalle tuntien
samaa ylpeyttä mitä minä tunnen nyt. Täl-
lä kertaa hän on ylpeä jälkikasvustaan tai
sukulaisestaan. Vilkuilen tien vierustalla
olevaa yleisöä,  jos vaikka kohtaisin oman
äitini katseen. Sen sijaan silmäkulmassani
vilahtaa hihassani oleva Suomen lippu, ja
tunnen lämpimän läikähdyksen rinnassa-
ni. Prikaatin vuosipäivänä mieleen nouse-
vat sanat kunnia, velvollisuus ja tahto.

Kuuluvalla äänellä lupaan juhlallises-
ti puolustaa maatani ja tehdä kaikkeni sen
hyvinvoinnin eteen. Prikaatin komentaja
puhuu kauniisti ja kunnioituksella vete-

Viestimies Heli Huhtala,
Viestikomppania

raaneista, ja katseeni kääntyy heidän puo-
leensa kentän laitaan. Toivottoman ro-
mantikon silmäkulma kostuu, me saamme
kiittää heitä paljosta.

Minulta kysytään tuon tuostakin, mik-
si suoritan varusmiespalveluksen. Varsin-
kin nuori levoton varusmies ihmettelee
vapaaehtoisen syitä. Kysymykseen ei ole
ollut vaikea vastata - jokaisen on tehtävä
oma osansa. Nuori mies ei kuitenkaan
malta vastaustani kuunnella, vaan päivit-
telee kuinka itse lähtisi mieluiten mene-
mään - kuitenkaan sitä tekemättä.

Armeijan todellinen tarkoitus unoh-
tuu monelta varusmieheltä kasarmielämän
tuoksinassa. Huomio kiinnittyy ympä-
röiviin olosuhteisiin, syyt haipuvat jonne-
kin taustalle. Toivon, että jokainen meistä
ymmärsi viimeistään valalla sen perim-
mäisen ajatuksen. Lämpimän läikähdyk-
sen rinnassa.

MINÄ LUPAAN JA VAKUUTAN. Valan
kaavan esilukijana toimi Satakunnan
Kansan entinen päätoimittaja Erkki Tei-
kari.

KÄSI SYDÄMELLÄ. Veteraanit seurasi-
vat silmä tarkkana nuorukaisten tahtia.
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Valan kanssa samanaikaisesti vietet-
tiin myös prikaatin 376. vuosipäivää.
Muonituskeskuksessa pidetyssä päi-
väjuhlassa puhunut Satakunnan
maakuntajohtaja Pekka Turunen ko-
rosti puolustusvoimien ja varuskunti-
en merkitystä Satakunnassa.

- Suhtautuminen puolustusvoimiin ja puolustusvoi-
mien rakennekehitykseen on kaksijakoista eli toisaal-
ta aluelähtöistä ja toisaalta koko isänmaan etua ajat-
televaa. Myös me satakuntalaiset pohdimme puolus-
tuspolitiikkaa koko maamme kannalta, maakuntajoh-
taja Pekka Turunen toi esiin. Hän esitti tyytyväisyy-
tensä Satakunnan saamaan kohteluun puolustusvoi-
missa vellovassa rakennemuutoksessa.

- Puolustusvoimien rakennemuutoksessa Sata-
kunta on pärjännyt hyvin. Niinisalo ja Säkylä ovat
kehitettäviä varuskuntia, joilla molemmilla on
kansainvälisiä tehtäviä. Miinuspuolelle jää vain
(Raumalla sijainneen, toim. huomautus) Kuuska-
jaskarin varuskunnan lakkauttaminen, Turunen to-
tesi.

Puheensa lopuksi maakuntajohtaja suuntasi
katseensa tulevaisuuteen, missä hän näki jo päätet-
tyjen hankkeiden lisäksi keskeisiä saneerauskoh-
teita.

- Huovinrinteellä on edelleen tarpeita. Tänä
vuonna on alkamassa keskus- ja konttivaraston ra-
kennustyö. Muonituskeskus tulisi myös saneerata.
Näille hankkeille myös Satakuntaliitto ja maakun-
nan eri toimijat antavat voimakkaan tukensa, Pek-
ka Turunen lupasi.

Rahasto palkittiin Vuoden
työpisteenä

Perinteiseen tapaan vuosipäivänä muistettiin niin
prikaatin omaa henkilöstöä kuin yhteistyökumppa-
neitakin. Kouluttajapalkinnoilla palkittiin kapteeni
Rainer Kemppainen ja luutnantti Kristian Soranko,
joiden mietteitä esitellään toisaalla tässä lehdessä.
Vuoden työpisteenä palkitun rahaston väki, Else-
Maj Heikkonen, Katja Marjanen, Auli Pakula ja
Tarja Tamminen, on yltänyt huomionosoitukseen-
sa ennen kaikkea ystävällisellä ja asiakaslähtöisel-
lä toiminnallaan eli kuten perusteluissa mainitaan:
“Rahaston palvelualttius ja aktiivisuus omalta
osaltaan menojen seurannassa ja varainhoidossa on
silmiinpistävää. Palvelu on iloista ja nopeaa huoli-
matta välillä rankoista ja suuritöisistäkin työtehtä-
vistä. Asiakkaiden virheet ja väärinkäsitykset on
hoidettu hyvässä yhteisymmärryksessä”

Säkylän Sotilaskotiyhdistys muisti tapansa
mukaan prikaatia merkittävällä lahjoituksella. Täl-
lä kertaa se lahjoitti liikunta- ja kuntoiluvälineitä
yhteensä noin 3 300 euron arvosta.

Prikaatilla takanaan
maakunnan voimakas tuki

"RISTI SUN RINTAAN." Palkittavi-
en joukko edusti monipuolisesti  pri-
kaatin omaa väkeä ja tukijoita.

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Samuli Vahteristo ja Ville Aaltonen

TUNNUSTUS HYVÄSTÄ TYÖSTÄ. Vuoden työpisteenä
palkitussa rahastossa asiakkaita palvelevat toimistosih-
teerit Katja Marjanen (vas.), Auli Pakula, Tarja Tammi-
nen ja Else-Maj Heikkonen.
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Porilaisristit
Kapteeni Raimo Turtinen
Kapteeni Jarkko Saulio
Kapteeni Otto Sunell
Yliluutnantti Kalle Leinonen
Yliluutnantti Sami Jaakkola
Yliluutnantti Jukka Pääkkönen
Luutnantti Juha Nikka
Luutnantti Kai Rahkonen
Luutnantti Kimmo Uusivirta
Luutnantti Keimo Korpioksa
Luutnantti Petri Pusala
Luutnantti Petri Korpinen
Luutnantti Ari Sirkka
Luutnantti Mikko Tanttari
Luutnantti Ville Toivanen
Luutnantti Sami Ahola
Luutnantti Klaus Tapio
Luutnantti Arto Kelhä
Luutnantti Marko Heino
Luutnantti Sami Teikari
Luutnantti Jari Niva
Luutnantti Rami Mäkelä
Luutnantti Jaakko Hyyti
Luutnantti Ari Korkeakoski
Luutnantti Riku Viljakka
Sotilasammattihenkilö Mikko Vahala

Ekonomi Pertti Ratsula
Luutnantti evp. Mikko Saarinen
Rouva Sirkka Lähteenmäki

PRIKAATIIN TULLEET:

Kainuun Prikaatista:
Yliluutnantti Arto Rantahalvari 1.2.2002

Reserviupseerikoulusta:
Kapteeni Jan Kulkki 1.2.2002

Maasotakoulusta:
Vänrikki Topi Hellsten 26.1.2002
Vänrikki Tapio Huhtamäki 26.1.2002
Vänrikki Jukka Kärkkäinen 26.1.2002
Vänrikki Mikko Majava 26.1.2002
Vänrikki Sami Mamia 26.1.2002
Vänrikki Heikki Pellimaa 26.1.2002
Vänrikki Ville Seppä 26.1.2002
Vänrikki Samuli Vähä-Mäkilä 26.1.2002

Reservistä:
Ylikersantti (sopimussotilas) Jukka Heimonen 7.1.2002
Ylikersantti(sopimussotilas) Mikko Jaakola 7.1.2002
Ylikersantti(sopimussotilas) Miikka Kantola 7.1.2002
Ylikersantti(sopimussotilas) Janne Kastman 7.1.2002
Ylikersantti(sopimussotilas) Marko Kauko 7.1.2002
Ylikersantti(sopimussotilas) Jani Mäkilä 7.1.2002
Ylikersantti(sopimussotilas) Juha Sahlstein 7.1.2002
Ylikersantti(sopimussotilas) Simo Tuisku 7.1.2002

Ylikersantti(sopimussotilas) Antti Turunen 7.1.2002
Ylikersantti(sopimussotilas) Jarno Viitanen 7.1.2002
Ylikersantti(sopimussotilas) Jussi Viuhko 7.1.2002
Korpraali (sopimussotilas) Lauri Karhunen 7.1.2002
Korpraali (sopimussotilas) Veli Kivilahti 7.1.2002
Ylikersantti(sopimussotilas) Antti Alahonko 14.1.2002
Ylikersantti(sopimussotilas) Juha Arsalo 14.1.2002
Ylikersantti(sopimussotilas) Ilkka Vieras 14.1.2002
Korpraali (sopimussotilas) Marko Vepsäläinen 14.1.2002
Ylikersantti(sopimussotilas) Kimmo Heinonen 28.1.2002
Sotilasammattihenkilö Heikki Tyrväinen 1.2.2002
Ylikersantti(sopimussotilas) Lauri Koskimaa 4.2.2002

PRIKAATISTA SIIRTYNEET:

Panssarivarikkoon:
Luutnantti Riku Viljakka 1.1.2002

Ilmavoimien Viestikouluun:
Yliluutnantti Petri Pouta 1.2.2002

Reserviin:
Yiluutnantti Heikki Ahovainio 1.1.2002
Sotilasmestari Paavo Lankinen 1.1.2002
Sotilasammattihenkilö Pauli Veijalainen 1.2.2002
Luutnantti Pertti Hakanen 25.3.2002

Kunnanjohtaja Jari Rantala
Apulaisjohtaja Reino Pispanen
Toimittaja Tuula Malinen
Aluetoimittaja Jorma Pihlava
Pankkitoimihenkilö Eeva Luoto
Emäntä Liisa Eskola
Porilaissoittaja Roger Claver
Porilaissoittaja Matti Hakala
Porilaissoittaja Jorma Lehtinen
Porilaissoittaja Risto Pohjalainen

Kouluttajapalkinnot
Kapteeni Rainer Kemppainen
Luutnantti Kristian Soranko

Porin Prikaatin kultaiset
ansiolevykkeet
Everstiluutnantti Jari Kytölä
Everstiluutnantti Markku Heinonen
Majuri Jukka Nikkari
Majuri Reijo Savioja
Majuri Matti Viljakainen
Kapteeni Rauno Riitinki
Luutnantti Jukka Pietilä
Toimistosihteeri Pirjo Toivanen

Porin Prikaatin hopeiset
ansiolevykkeet
Kapteeni Marko Haikkola
Kapteeni Marko Lahtinen
Kapteeni Juha Niinikoski

Kapteeni Janne Varjonen
Yliluutnantti Keijo Elonen
Yliluutnantti Jari Ojala
Yliluutnantti Ismo Paaso
Yliluutnantti Matti Tarkkanen
Luutnantti Jukka Anttila
Luutnantti Erkki Kaunisto
Luutnantti Vesa Kynnysmaa
Luutnantti Kari Ojanen
Varastonhoitaja Pirkko Kallio
Asentaja Kauno Mäkinen
Osastonhoitaja Leila Vuola
Osastonhoitaja Elli Lähdemäki
Työterveyshoitaja Irja Riihimäki

Porin Prikaatin pronssiset
ansiolevykkeet
Yliluutnantti Sami Silmu
Luutnantti Marko Nurminen
Luutnantti Arto Rajala
Luutnantti Timmy Söderlund
Sotilasmestari Esa Hyökyvirta
Kersantti Jarmo Jokela
Toimistosihteeri Else-Maj Heikkonen
Kokki Tarja Holvisola
Ravitsemistyönjohtaja Terttu Majamäki
Varastonhoitaja Markku Pitkänen
Emäntä Marja-Leena Kankare
Emäntä Mervi Savioja

Vuoden työpiste
Rahasto

PALKITSEMISET 16.2.2002
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Varusmiesten koulutusjärjestelmää uudistettiin vuonna 1998.
Muutos on Pääesikunnan päällikkö Ilkka Hollon mukaan koko-
naisuutena onnistunut hyvin, mutta siihen tarvitaan hienosäätöä.

Varusmiespalveluksen remonttisuunnitelmassa koulutusaika
on jaettu kolmeen osaan: perehdyttämiskäyntiin sekä siihen liit-
tyvään itseopiskeluun ja fyysiseen valmistautumiseen, varsinai-
seen palvelusjaksoon ja jälkitarkastuspäivään.

10



11

Suunnitteilla oleva varusmieskoulu-
tuksen kehittäminen tukee yleistä
asevelvollisuutta, joka on puolus-

tusratkaisumme keskeinen perusta. Uusi
järjestelmä olisi mahdollisuus ottaa käyt-
töön tarvittavan lainsäädäntötyön ja muun
valmistelun jälkeen vuosien 2003-2004
aikana.

- Uudistuksen tavoitteena on osaltaan
vähentää varusmiespalveluksen keskeyt-
tämisiä, huomioida koulutusvalinnoissa
aiempaa paremmin asevelvollisten omat
tiedot ja taidot sekä turvata henkilökun-
nalle riittävästi aikaa analysoida kotiutu-
neen saapumiserän koulutusta ja valmis-
tella uuden palvelukseen astumista, sanoo
Hollo.

Hänen mukaansa uusi järjestelmä ei
sisältäisi tapahtumia, joita ei jo jossain
muodossa tehtäisi jo nykyisin.

- Kyse on lähinnä siitä, että varus-
miespalvelus ajoitetaan ajallisesti nykyis-
tä tarkoituksenmukaisella tavalla. Vastaa-
vaa on jo osin kokeiltu niissä joukko-osas-
toissa, joissa järjestetään erikoiskoulutuk-
sen pääsykokeita, ja kokemukset ovat ol-
leet hyviä.

Testipäivät mahdollistavat
täsmäsijoittamisen

Perehdyttämiskäynnit järjestettäisiin noin
puolitoista kuukautta ennen palvelukseen
aloittamista ja ne kestäisivät kahdesta kol-
meen vuorokautta. Niiden yhteydessä voi-
daan järjestää fyysisen kunnon testit ja
muun muassa johtajaominaisuuksia mit-
taavat peruskokeet ja muut soveltuvuus-
testit, tarkastaa asevelvollisen terveydelli-
nen tilanne ja antaa rokotukset sekä pitää
perusoppitunnit ja jakaa valmistautu-
misaineistoa ja itseopiskelumateriaalia.

Nykyisin noin kuusi prosenttia varus-
miehistä keskeyttää palveluksen kahden
ensimmäisen viikon aikana, mikä on noin
puolet kaikista keskeyttäneistä. Kolmessa
tapauksessa neljästä kyse on terveydelli-
sistä ongelmista.

Perehdyttämiskäyntien avulla halu-
taan selvittää kutsuntojen jälkeen tapahtu-
neet muutokset asevelvollisen henkilö-
kohtaisessa tilanteessa, kuten koulutuk-
sellisissa tavoitteissa, terveydentilassa
sekä opinnoissa.

Porin Prikaatin komentajan eversti
Arto Rädyn mukaan suunnitteilla olevan
järjestelmän myötä voitaisiin välttyä siltä,

Varusmieskoulutukseen
suunnitellaan hienosäätöä
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

ettei nuorille tule nykyisen kaltaista petty-
mystä, mikäli palvelus keskeytyy jo aivan
alkumetreillä.

- Maitojunalla paluu kotiseudulle ei
kannusta ketään, ja kuitenkin suurin osa
heistä tulee uudelleen varusmiespalveluk-
seen puolen vuoden – kolmen vuoden ku-
luttua tervehdyttyään tai aikuistuttuaan.
Samalla säästyy henkilöstöltä suuri määrä
paperityötä ja varustamiseen käytettyä ai-
kaa.

Kaivattu lepotauko
henkilöstölle

Palvelusjakso alkaisi nykyiseen tapaan
tammi ja heinäkuun alussa. Uuden jaksot-
telun ja muutamien lomavuorokausien
vähentämisen myötä se voisi olla kuiten-
kin 12 vuorokautta nykyisiä 362, 270 ja
180 vuorokauden palvelusaikoja lyhyem-
pi. Toteutuvan koulutuksen kokonaismää-
rä ei näin ollen vähentyisi nykyisestä.
Varusmiehet kotiutuisivat juhannukseksi
ja jouluksi, kun nykyisin juhlapyhät osu-
vat ikäluokan kiireiseen loppupalvelusai-
kaan.

- Uudistus antaa toteutuessaan henki-
löstölle toivottua lepotaukoa ja aikaa kou-
lutuksen suunnitteluun sekä varusmiehille
paremmat lähtökohdat palveluksesta sel-
viytymiseen, sanoo Räty.

Jälkitarkastus pidettäisiin puolustus-
voimien kustantamana kotikunnan ter-
veyskeskuksessa kuukauden kuluessa pal-
velusjakson päättymisestä. Jälkitarkastus-
ilmoituksen tultua joukko-osastoon hen-
kilölle tulisi maksaa kotiuttamisraha, joka

kattaisi henkilölle jälkitarkastuksesta ai-
heutuneet kulut.

Porin Prikaati valmis kokeilun
pioneerijoukoksi

Räty ei usko, että joukko-osastoille tulisi
perehdyttämiskoulutuksen toteuttamisen
osalta ylitsepääsemättömiä esteitä.

- Edessä on varmasti monia pieniä
ongelmia, mutta ne ovat varmasti voitetta-
vissa. Perehdyttämisjaksot voisi jopa por-
rastaa eri joukko-osastojen välillä, joka
mahdollistaisi henkilöstön osalta yhteis-
työn, ideoi Räty.

Hänellä on myös selvä vastaus kysy-
mykseen, voisiko Porin Prikaati toimia
kokeilun pioneerijoukkona?

- Totta kai! Meillä on kansainväliseen
koulutukseen pyrkivien varusmiesten
osalta jo kokemusta suunnitellun tyyppi-
sestä testauspäivästä. Sen aikana olemme
pystyneet hoitamaan psykologisen ja fyy-
sisen testin, lääkärintarkastuksen sekä
henkilökohtaisen haastattelun. Saadut ko-
kemukset ovat olleet myönteisiä.

Perehdyttämisjakson ja palvelusjak-
son väliin annettujen valmistautumisteh-
tävien tulee Rädyn mielestä olla niin mo-
tivoivia, että kaikki suorittavat ne riittävän
hyvin.

- Uusi järjestelmä on kuitenkin ehdot-
tomasti kokeilemisen arvoinen. On selvä
edistysaskel, jos pääsemme palvelusjak-
son heti ensi päivästä alkaen täysipainoi-
sen koulutuksen läpivientiin fyysisesti ja
henkisesti testatun varusmiesaineksen
kanssa.

TEHOA KOULU-
TUKSEEN. Uudis-
tuksen tavoitteena
on se, että koulutus
voidaan aloittaa
täys ipainoises t i
heti palveluksen
astumisen jälkeen.
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Porilainen-lehti/Sleesian
tasangot, Puola

Elämä lounaispuolalaisessa Lawso-
wan kylässä etenee suomalaisen
silmin katsottuna kadehdittavan

seesteisesti. Kiire ja stressi näyttävät ole-
van täysin tuntemattomia käsitteitä näille
Sleesian tasankoalueen ihmisille. Kevät-
siivouksessa kertyneitä lehtiä ja oksia
polttava ikääntynyt mies istuu rauhallise-
na savuavan kasan vierellä, tuulen yläpuo-
lella, kohentelee tulta harvakseen ja antaa
palamisprosessille täyden vastuun loppu-
tuloksesta. Vastaavassa tilanteessa keski-
verto tehokkuusajattelun läpikyllästämä
suomalainen häärisi vettä valuvin silmin
kasan ympärillä noituen kituvaa tulta, hi-
dasta palamista ja ajoittain sankkaakin
savua. Ehkä aika sittenkin voi olla muuta-
kin kuin rahaa?

Kolme kauppaa missä tahansa suoma-
laisessa 500 asukkaan kylässä saisi

taatusti paikallisen kyläpoliitikon röyhis-
telemään rintaansa ponnisteluistaan elä-
vän maaseudun puolesta. Lawsowan si-
sääntulotieltä lukien niistä ensimmäisen
takapihalla sijaitsevien kahden ystävällis-
mielisen ryhmittymän auringonkyllästä-
mä itäeurooppalainen päivä alkaa varsin
erilaisissa merkeissä.  Oman pöytänsä ää-
rellä paikalliset “ikuisen juhannuksen -
miehet” juhlistavat orastavaa kevätaamua
pivon eli oluen voimalla. Samaisella taka-
pihalla sijaitsee myös PFOR:iin (Protecti-
on Force) kuuluvan suomalaispataljoonan
Pasiin sijoittama tarkkailupiste. Sen mie-
histön roskapussista on turha etsiä aami-
aisleivän päälle puristetun Kallen kaviaari

-putkilon sisältöä väkevämpiä aineita.
Kriisinhallinnan perimmäiseen olemuk-
seen koulutettavien vapaaehtoisten varus-
miesten kiikarien näkökenttiin piirtyy
Lawsowan kylän ikiaikainen elämänme-
no. Siihen kuulumaton paikallista, kuvi-
teltua etnistä ennemmistöä edustavien
westlandilaisten toimeenpanema PFOR:n
vastainen mielenosoitus aktivoi radiomie-
hen: “ Papa 29, tässä ..."

Ensimmäistä kertaa Pohjoismaiden ul-
kopuolelle harjoituksiin suunnannut

suomalainen pataljoona ei lähtenyt “soi-
tellen sotaan”. Porin Prikaatin osalta val-

Porilaiset Puolassa

Kriisinhallintaa slaavilaisee
NEUVOTTELU. Rauhanturvaajien toimintaan tyytymättömien pai-
kallisten rakentama tiesulku tuottaa päänvaivaa suomalaisille sotilail-
le. Tilanne pyritään ratkaisemaan mahdollisimman vähällä voiman-
käytöllä eli neuvottelemalla.
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mistelujen päävastuun kantanut kapteeni
Marko Lahtinen tietää, millaisiin vastoin-
käymisiin projektin eri vaiheissa törmät-
tiin:

- Täällä No problems -toteamus ei
aina takaa sitä, että sovittu asia toteutuisi
myös käytännössä. Näin jälkeenpäin kat-
sottuna voi kylläkin todeta, että asiat su-
juivat yllättävän jouhevasti, Lahtinen
summaa tuntojaan lähes puolivuotisen
projektin päätyttyä. Ensimmäinen maas-
tontiedustelu pidettiin jo viime marras-
kuussa. Saksan läpi suoritetun moottori-
marsin reitti ajettiin läpi joulukuussa, ja
valmistelut hiottiin lopulliseen muotoonsa
harjoitusta edeltäneellä viikolla toimeen-
pannuissa neuvotteluissa.

Strong Resolve -harjoitus oli Naton
kaikkien aikojen suurin harjoitus, mi-

hin osallistui yli 40 000 sotilasta. Vajaan
300 sotilaan suomalaispataljoona toimi
itävaltalaisen prikaatin alaisuudessa. Har-
joituksen monikansallisuudestaan (26
osallistujamaata) huolimatta suomalaiset
operoivat pääasiassa puolalaisten yhteys-
upseerien ja maaliosaston jäsenten kanssa.
Varusmiehistä ja paikallisista siviileistä
koostunut maaliosasto eläytyi antaumuk-
sella rooleihinsa. Maalitoiminnan toden-
mukaisuus saikin runsaasti kiitosta suo-
malaisilta.

Aamupäivällä 27. helmikuuta Trze-
bienin leirialueelle saapuneen suo-

malaisjoukon koulutus huipentui 7.3. al-
kaneeseen, viikon kestäneeseen sovellet-
tuun harjoitusjaksoon. Sen aikana rauhan-
turvaajamme joutuivat mitä moninaisem-
pien tehtävien ja tilanteiden eteen: muun
muassa mielenosoittajien rauhoittaminen,
miinaonnettomuuksissa loukkaantunei-
den auttaminen ja kotietsinnät kuuluivat
suomalaisten arkipäivään. Armeijan har-
joitusalueella toimeenpantujen tilanteiden
lisäksi sotilaat operoivat myös paikallisis-
sa kylissä. Asiasta oli sovittu etukäteen
kylänvanhimpien kanssa. Hieman heitä
tosin ihmetytti, miksi suomalaiset sotilaat
kysyivät lupaa kylässä harjoittelulleen.
Alueella aiemmin vaikuttaneen neuvosto-
liittolaisen joukko-osaston sotilaat eivät
mitä ilmeisimmin paljon lupia olleet ky-
selleet.

Takaisin Lawsowaan. Suomalaispartio
on saanut apuvoimia paikalle, ja mie-

lenosoittajatkin ovat hieman rauhoittu-
neet. Tilanne saa kuitenkin yllättäen uu-
den käänteen, kun paikalle kurvaa kolme
paikalliseen etniseen vähemmistöön kuu-
luvaa treelandilaista. Niskan päällä olevi-
en woodlandilaisten tunteet käyvät kuu-
mina, ja suomalaisilla on täysi työ pitää
kiistelevät osapuolet erillään. Nuorten
rauhanturvaajiemme ilmeet ovat totiset,
kun woodlandilaisten liki parimetrinen
johtaja latelee uhkauksiaan treelandilais-
kolmikon päänmenoksi.

Harjoitusalueen väestölle kriisit ja so-
taväen länsäolo eivät olleet mitään

uutta. Toisessa maailmansodassa alueen
yli jyrättiin mennen tullen. Saksalaisten
aikoinaan betonilaatoista rakentama E 12
-tie on elävä ja koliseva muisto noista
ajoista. Neuvostoliittolaisten pystyttämä
ja poislähtiessään myös hajoittama suuri
varuskunta raihnaisine kerrostaloineen
puolestaan muistuttaa ns. kylmän sodan
aikaisesta kahtiajaosta. Nykyisin alueella
on suuren harjoitus- ja ampuma-alueen li-
säksi kaksi puolalaisvaruskuntaa.

➤➤➤

n tapaan

LÖYTYYKÖ LISÄÄ MIINOJA? Kuvitellussa miinaonnettomuudessa louk-
kaantuneet sotilaat tarvitsevat kiireesti ensiapua. Sitä ennen kuitenkin auton
ympäristö on tarkastettava huolella uusien miinojen varalta. Tilapäisenä tut-
kaimena voi käyttää vaikkapa aseenpuhdistuspuikkoa.Strong Resolve -harjoi-

tus oli Naton kaikkien
aikojen suurin harjoitus,
johon osallistui  noin 40
000 henkeä 26 eri maas-
ta. Suomesta mukana oli
joukkoja maa-, meri- ja
ilmavoimista. Pääosan
maavo imajouko i s ta
muodostivat Porin Pri-
kaatissa kansainvälises-
sä valmiusjoukkokoulu-
tuksessa olevat varus-
miesten. Kyseessä oli en-
simmäinen kerta, kun
maavoimat osallistui
harjoituksiin Pohjois-
maiden ulkopuolella.

Teksti ja kuvat: Matti Vihurila
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➤➤➤

Eivät “porilaiset” ensi kertaa Puolassa
olleet. Kolmekymmentävuotisen so-

dan tarpeisiin 16. helmikuuta v 1626 pe-
rustettu Porin Rykmentti laivattiin saman
vuoden elokuussa Turusta Itämeren yli
silloiseen Pillauhun, Itä-Preussiin. Tuolta
ajalta historiankirjoihin on jäänyt mm.
Mewen taistelu, missä ruotsalais-suoma-
lainen jalkaväki löi pelätyn puolalaisen
ratsuväkijoukon. Taistelulla oli suuri mer-
kitys silloisen jalkaväkitaktiikan kehittä-
misessä. Seuraavana vuonna eversti Arvid
Hornin komentamat porilaisjoukot joutui-
vat kuitenkin luopumaan Mewestä ylivoi-
maisen vihollisen edessä. Antautumisso-
pimuksen mukaisesti “porilaisilla” oli
kaksi tuntia aikaa poistua Mewen linnoi-
tuksesta, aseet käsissä, luntut sammutet-
tuina, liput kokoon käärittyinä, ilman
rummutusta.

Strong Resolve -harjoitukseen osallis-
tunut suomalaispataljoona aloitti pa-

luumarssinsa 15.3. aamuyöllä. Tällä ker-
taa lippuja ei kääritty, vaan siniristilip-
pumme hulmusi uljaana ajoneuvoissa
Saksan läpi kulkeneen moottorimarssin
aikana. Rostockista Hankoon seilanneet
rauhanturvaajat saapuivat Säkylään sun-
nuntaina 17.3. aamuyöllä.

Palataan vielä Lawsowan tapahtumiin.
B-komppanian reservijoukkue on tul-

lut paikalle vahvistukseksi. Puolalaisky-
län kapea raitti täyttyy maastokuvioisista
Paseista. Komppanian varapäällikkö yli-
luutnantti Jussi Tammisto on myös paikal-
la ja ottaa johdon käsiinsä. Suomalaisjou-
kon päättäväinen toiminta ja voimannäyt-
tö saa rähinöitsijät lopulta rauhoittumaan
ja hajaantumaan paikalta. Uhkailujen koh-
teeksi joutuneet treelandilaisetkin pääse-
vät jatkamaan turvallisesti matkaansa.
Paikallisen miesjoukon elämä kyläkaupan
takapihalla jatkuu niin kuin useimpina
muinakin päivinä. Oluestakin on jo siir-
rytty paikalliseen vodkaan.

Suomeen akkreditoidut sotilasasiamiehet vierailivat Huovinrinteellä helmi-
kuun alkupuolella. Kaksipäiväisen vierailun aikana 18:aa kansallisuutta
edustaneille asiamiehille esiteltiin mm. kansainvälistä valmiusjoukkokoulu-
tusta. Toimintanäytöksen jälkeen sotilasasiamiehillä oli tilaisuus keskustella
varusmiesten kanssa. Suomen Kansainväliseen Valmiusjoukkoon koulutetta-
vien varusmiesten osaaminen ja kielitaito saivat vieraiden varauksettoman
tunnustuksen.

Vieraita läheltä ja
kaukaa

Kiinan suurlähettiläs Lü Xinhua ja sotilasasiamies, eversti Liu Meng tutustui-
vat prikaatiin tammikuun lopulla. Koulutukseen ja kalustoon tutustumisen
ohella vieraat jyristelivät Säkylänharjun mäntymaastossa Nasu-telakuorma-
auton kyydissä.
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E

”Olen usein verrannut perusyksikköä
purjelaivaan. Laivan matkustajina toimi-
vat varusmiehet, aina saapumiserä kerral-
laan. Heidät pitää toimittaa määränpäähän,
ts. heille on annettava asianmukainen kou-
lutus ja heistä on tuotettava sodan ajan
joukko. Laivan miehistön muodostaa kan-
tahenkilökunta ja peräsintä pitelee komp-
panian päällikkö.”

 Kouluttajapalkinnolla palkitun kap-
teeni Rainer Kemppaisen jäyhän ja ryhdik-
kään ulkokuoren alta paljastuva runolli-
suus on ainakin minulle hienoinen yllätys.
Sotilaalle joku saattaa pitää tuota ominai-
suutta heikkoutena, mutta itse näen sen
huikeana mahdollisuutena.

Kemppainen on palvellut Porin Pri-
kaatissa vuodesta 1992 opetusupseerina,
komppanian varapäällikkönä ja päällikkö-
nä. Avoliitossa elävä Kemppainen ilmoit-
taa harrastuksekseen amerikkalaiset ajo-
neuvot. Mutta annetaanpa kapteenin jatkaa
ajatuskulkuaan. Tässä hänen teesinsä:

E Laivojen suunnan ja kurssin määrittää
prikaatin komentaja. Kapeilla väylillä ja
matalikoilla on syytä käyttää luotsin eli
pataljoonan komentajan tai pataljoona-
upseerin apua.

E Myötätuulessa on helppo purjehtia.
Tehtäväänsä motivoitunut  miehistö eli
kantahenkilökunta tuntee merenkäynnin
salat. Purjeet nousevat nopeasti ja matka
etenee joutuin. Välillä on myrskyä ja kor-
keaa aallokkoa. Kivet ja karit ovat ainai-
sena vaarana. Mikäli laiva vaurioituu, on
kaikkien pyrittävä tukkimaan syntynyt
vuoto. Kaikkien.

E Toisinaan on tyyntä ja laiva vain kelluu
paikallaan. Silloin on kaivettava airot
esiin ja kaikkien, niin miehistön, perämie-
hen kuin matkustajienkin, soudettava ri-
vakasti samaan suuntaan ja samaan tah-
tiin. Kohti yhteistä määränpäätä.

E Välillä matkustajaksi tulee henkilö, joka
yrittää repiä pohjatulppaa pois tai koti-ikä-

vissään heittäytyä mereen. Tällöin laivan on
poikettava reitiltään tilapäissatamaan. Syn-
teneen ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan
sidosryhmien apua: sotilaspastorin, tervey-
denhuollon ammattilaisen tai vaikkapa sosi-
aalikuraattorin apua.

E Sotilaallisen kurin ja järjestyksen pe-
ruskivenä on hyvähenkinen joukko. Jokai-
nen tietää oman paikkansa ja on motivoi-
tunut omaan tehtäväänsä.

E Perusyksikkö on siis laiva, yhteinen
yritys, joka on saatava määränpäähänsä
ilman henkilöstö- ja kalustotappioita
mahdollisimman nopeasti.

Kemppaisella tuntuu olevan hyviä ajatuk-
sia, ja hän ilmiselvästi arvostaa kokemus-
ta. Hän myös ymmärtää, millaisia sy-
nenergisiä vaikutuksia vankalla yhteis-
hengellä ja yhteenkuuluvaisuudella voi-
daan saavuttaa. Mutta miten mahtaa
Kemppaiselta käydä rock‘roll?

Teksti: Matti Vihurila
Kuva: Ville Aaltonen

 “Kapteeni Rainer Kemppainen on
toiminut pitkään ja menestyksekkääs-
ti 1. Jääkärikomppanian päällikkönä.
Hän on omalla olemuksellaan, aloit-
teellisuudellaan, tunnollisuudellaan ja
esimerkillään ollut luomassa yksik-
köön erinomaisen työmotivaation ja
yhteishengen. Maanpuolustusalueen
jalkaväkiyksiköiden arvioinneissa hä-
nen yksikkönsä on aina sijoittunut sel-
västi keskiarvon yläpuolelle. Kapteeni
Kemppaisella on korkea ammattitaito
myös valmiusjoukkokouluttajana.”

Kapteeni ja
hänen laivansa
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”Miksei Natosta voi
puhua avoimemmin”

Päätoimittaja Petri Hakala ei ymmärrä kiertelyä

”Miksei Natosta voi
puhua avoimemmin”

Iltalehden vastaavaksi päätoimittajaksi vii-
me vuoden lopulla nimitetty Petri Hakala ei
suostu ymmärtämään sitä ympäripyöreää
tapaa, millä täkäläinen  lehdistö käsittelee
Suomen mahdollista liittymistä Pohjois-At-
lantin puolustusliittoon Natoon.
Hakalan mukaan kysymys on turhasta kier-
telystä.
 - Miksei Natosta voi puhua avoimemmin,
hän kysyy.

Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Samuli Vahteristo ja Petri Hakalan
kotialbumi
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Asialliset suhteet
puolustusvoimiin
Petri Hakalan opiskellessa 1980-
luvulla tiedotusoppia Tampereen
yliopistossa ei lehdistön suhtautu-
mista puolustusvoimiin voinut pi-
tää yleisesti ottaen kovinkaan po-
sitiivisena. Nykyisin tilanne on
hänen mukaansa kuitenkin jo toi-
nen.

- Minusta suomalaisen median
suhteet puolustusvoimiin ovat hy-
vinkin asialliset. Lehdistö pyrkii
kirjoittamaan lukijoita kiinnosta-
vista asioista, joihin myös armei-
jan edustama yleinen turvallisuus
kiistatta kuuluu.

- Tiedotusvälineiden kannalta
katsoen armeija on hyvin mielen-
kiintoinen koko yhteiskunnasta
kertova mittari. Varusmiesten heikentynyt
kunto ja lisääntynyt päihteiden käyttö
edustavat huolestuttavaa trendiä, itse va-
rusmieskoulutuksensa Porin Prikaatissa
lokakuussa 1981 aloittanut Hakala miettii.

Isäntä Hakala ja
oltermanni Pokka
Keskustelun siirtyessä Hakalan omaan ar-
meija-aikaan joutuu Petri Hakala tunnus-
tamaan, ettei ole käynyt RUK:a.

- Siihen aikaan ei ollut mielessä sel-
laista urahakuisuutta, että olisi edes yrittä-
nyt Haminaan, hän kuittaa.

Aliupseerikoulun Hakala kuitenkin
kävi ja nykyisin 40-vuotiaan päätoimitta-
jan  sotilasarvo on ylikersantti.

- Vääpelinjämätkin ovat vähän jo ha-
kusessa, mutta vuodet eivät vielä riitä.

 Maanpuolustustyössä Hakala kertoo
olleensa mukana ennenmuuta työnsä puo-
lesta. Taakse on jäänyt niin pääesikunnan
järjestämä tiedotuslan peruskoulutus kuin
alueellinen- ja valtakunnallinen maanpuo-
lustuskurssikin.

- Sain kunnian toimia jopa 154:nnen
valtakunnallisen kurssin isäntänä. Kurssin
oltermanni oli muuten Lapin läänin maa-
herra Hannele Pokka.

Maanpuolustuskurssi oli Hakalan mu-
kaan tiivistettynä sekä myönteisiä koke-
muksia että arvokkaita kontakteja. Kurssi
pitää hänen mukaansa edelleenkin sään-
nöllisesti yhtä.

- Harmi vain, ettemme vierailleet
kurssin aikana Porin Prikaatissa. En ole
itse asiassa käynyt Huovinrinteellä kertaa-
kaan sitten vuoden 1982, hän paljastaa.

Varusmiesaika oli
yhtä urheilua
Helsingissä syntynyt, mutta Forssassa aikui-
sikään varttunut Petri Hakala lähti armeijaan
hetimiten ylioppilaaksi valmistumisensa jäl-
keen. Valtaosa forssalaisista suuntasi har-
maisiin Hämeenlinnaan, mutta aktiivisesti
jääkiekkoa Forssan Pallloseuran A-junio-

reissa ja ykkösdivisioonan joukkueesa pe-
lanneen Hakalan tie vei Säkylään.

- Minulle armeijassa vietetyt kuukau-
det olivat kaikin puolin positiivista aikaa,
joka kului aika pitkälle urheilun merkeis-
sä. 1980-luvun alussa siellä arvostettiin
vielä etupäässä ampumahiihtäjiä ja väki-
sin hiihtäjiä, mutta kyllä jääkiekkoilijakin
pääsi aina tarvitessaan peleihin ja useim-
miten myös harjoituksiin.

- Uni tosi tuppasi jäämään vähiin, kun
piti palata yötä myöten kasarmille. Siitä
kovaksi urheilumieheksi osoittautunut
komppanianpäällikkömme Risto Äikiä ei
joustanut, Hakala muistaa.

Kovakuntoiselle nuorukaiselle vä-
hempikin lepo toki riitti ja voimia jäi vielä
päivittäiseen jalkaväkimiehen koulutuk-
seenkin.

- Joskus jälkeenpäin olen ihmetellyt,
että miten kovassa kunnossa silloin oikein
olinkaan. Yli 3 300 metrin tulos cooperin
testissä on kova saavutus yli sata kiloa pai-
naneelle palloilijalle, jo armeijaikäisenä
195-senttiseksi venähtänyt Hakala tietää.

Sanomalehteäkin
johdetaan edestä
Petri Hakala sanoo olleensa armei-
ja-aikanaan kaikin puolin vielä
“ihan juniori”, mutta muutamat sil-
loisten hyvien esimiesten, mm.
kapteeni Äikiän ja Seppo Toivosen
opit ovat yhä tuoreessa muistissa.

- Minä muistan varmasti läpi
elämäni, että hyvällä esimiehellä
on todella iso vaikutus alaisten te-
kemiseen. Opin silloin, että po-
mon pitää olla mahdollisimman
paljon paikalla eli läsnä. Lisäksi
esimiehen on pystyttävä teke-
mään itse kaikki se, mitä alaisel-
taan vaatii.

- Ne esimerkit pätevät myös
täällä lehtimaailmassa eli niin ar-
meijaa kuin sanomalehteäkin joh-

detaan edestä, Hakala ynnää.

Itävallan kautta
lehtimieheksi
Armeijasta Petri Hakalan tie vei ensin
vuodeksi Itävaltaan opiskelemaan ja jää-
kiekkoa pelaamaan. Varsin sisäänpäin-
lämpiäväksi osoittautuneessa Keski-Eu-
roopan valtiossa hän teki itselleen selväk-
si, ettei Hakalan pojasta tule sittenkään
voimistelunopettajaa.

Toimittajauransa Hakala aloitti Fors-
san Lehdessä ja nykyisen työnantajansa
palvelukseen mies astui vastavalmistu-
neena sosionomina vuonna 1986.

- Vuosien varrella on ollut muitakin
vaihtoehtoja, mutta pidemmälle en ole
kuitenkaan päässyt, Iltalehden päätoimit-
taja naurahtaa.

- Jossain vaiheessa olen sentään ajatel-
lut ihan vakavissani sapattivuoden pitämis-
tä. Olen yhä virallisesti kirjoilla Helsingin
yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa
ja välivuoden aikana voisi ehkä antaa jonkin
opinnäytteenkin, hän suunnittelee.

Petri Hakalan tullessa Iltalehden palve-
lukseen, oli lehden lopettaminen vielä liki
päivittäinen puheenaihe niin lukijoiden kuin
alan ammattilaistenkin keskuudessa, mutta
viimeiseen kahdeksaan vuoteen moisia pu-
heita ei ole hänen mukaansa enää kuulunut.

- Meillä riittää sähköisen median pu-
ristuksessakin varmasti tulevaisuutta ja
lukijoita siinä kuin muillakin terveellä
pohjalla toimivilla sanomalehdillä. Leh-
distön rooli ja sitä kautta myös tekemisen
vaatimukset saattavat toki muuttua, mutta
varsinainen pelimalli pysyy entisellään.

- Yksi olellisimmista muutoksista on
jo näkyvissä eli ns. perinteinen printtime-
dia iltapäivälehtimäistyy. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että uutiset ja tapahtu-
mat henkilöityvät, ne saavat kasvot.

Hakalan mukaan Iltalahden siinä kuin
muidenkin sanomalehtien on muistettava
yksi perussääntö, mikäli ne haluavat toi-
mia myös alkaneella vuosituhannella.

- Jos haluat elää, on oltava kiinnostava.

Iltalehdellä on Nato-asiasta vi-
rallinen mielipide, jonka myös
Hakala ilmoittaa empimättä
omakseen.

- Suomen Nato-jäsenyyden to-
teutuminen on pitkälti kiinni siitä,
miten Euroopan taloudellinen ja
sotilaallinen liittoutuminen muu-
ten etenee. Suomen pitää olla Na-
tossa ainakin ennen kuin Venäjän,
kärjistää Hakala korostaen, että
Suomen kannalta avainasemassa
ovat Baltian maat.

- Liittyminen on vain ajan ky-
symys, sanovat varovaiset poliiti-
kot sitten mitä tahansa. Se tapah-
tuu ihan varmasti vielä tämän
vuosikymmenen aikana, Hakala
näkee.
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Yhdistyneet Kansakunnat allekir-
joitti mandaatin monikansalliselle
ISAF (International Security As-

sistance Force) -joukolle Afganistaniin
20.12.2001. Mandaatti käsittää turvalli-
suuden takaamisen lisäksi paikallishallin-
non tukemisen ja rakentamisen sekä vä-
hemmistöjen (etniset vähemmistöt, naiset
ja etenkin pikkutytöt) aseman parantami-
sen. ISAF-joukon toiminta-alueeksi on
rajattu Kabul. Joukon maksimivahvuu-
deksi määriteltiin 4500 - 5000 sotilasta.
ISAF-joukkoja ei kuitenkaan ole toimin-
ta-alueella kuin hieman yli 3 000 henkeä.
Afganistanissa on asukkaita eri lähteiden
mukaan 20 - 25 miljoonaa. Kabulin väki-
lukuarviokin vaihtelee lähteestä riippuen
800 000 ja 1,5 miljoonan välillä. Paljon on
joka tapauksessa väkeä Säkylän kokoisel-
la alueella.

Suomalaisista on muodostettu suo-
raan ISAF:n johdon alaiseksi oma CI-
MIC-osasto, jonka kokonaisvahvuus on
46 henkeä. CIMIC on lyhenne termistä

Äkkilähdöllä 

Civil Military Cooperation. CIMIC-toi-
minnan tavoitteena on toimia linkkinä di-
visioonan, prikaatin, alueella toimivien
taisteluosastojen, paikallishallinnon ja
erilaisten avustusjärjestöjen välillä tur-
vaamassa tiedonkulkua eri operaattorei-
den välillä ja koordinoimassa resurssien
tehokasta käyttöä jälleenrakennustyössä.

Koko monikansallisen ISAF-joukon
CIMIC-toimintaa johtaa everstiluutnantti
Mauri Koskela. Suomalaisista on muo-
dostettu seitsemän CIMIC-ryhmää, pro-
jektiryhmä sekä tarvittavat pienimuotoiset
huolto-osat. Itse toimin yhden CIMIC-
ryhmän johtajana.

Pikainen lähtö

Varsinainen käsky operaatioon osallistu-
misesta tuli lähtijöille tietoon perjantaina
25.1.2002 juuri ennen virka-ajan päätty-
mistä. Suomen Pirkkalasta Afganistanin
Kabuliin on matkaa 7 000 km. Kuten arva-
ta saattaa, ei juuri käyttökelpoiseksi raiva-

tulle kentälle järjestetä turistilentoja. Puo-
lustusvoimien strategisen kuljetuskapasi-
teetin puuttuessa on siis ollut pakko ostaa
joukon kuljetukset ulkomailta. Tässä ku-
vaan astui Afganistanin naapurimaan
Turkmenistanin oma ”Finnair”, Turkme-
nistan Air, joka operoi itänaapurimme so-
tilaskäyttöön rakennetuilla Iljushin Il-76
”Candid” strategisilla pommikoneilla, to-
sin siviiliväreissä.

Toimialueen sää- ja muiden olosuh-
teiden aiheuttamien viivytysten vuoksi
alunperin keskiviikoksi 6.2. suunniteltu
lento lähti vasta lauantaina 9.2. Täyteen
lastatun Iljushinin rahtitila (mm kolme
Land Roveria, voimakoneita, noin 40 kuu-
tiota muuta materiaalia ja sokerina lastin
päällä roikkuvat 15 miestä) oli ehdotto-
masti kokemisen arvoinen. Kerrankin ku-
kaan ei pyytänyt kiinnittämään turvavyö-
tä, sammuttamaan savukkeita eikä esitel-
lyt turvaohjeita. Tosin ääni ei olisi kuulu-
nutkaan, sillä melu lastitilassa ylitti kuulo-
suojaimillakin kipukynnyksen. Laskeutu-

LAHJALAMMAS. Hallintoalue 10:n Wakil (kirjoittajan edessä) ja Mullah (paperi kädessään) ovat juuri saaneet
lahjaksi vasemmassa reunassa näkyvän sarvipään.

Teksti ja kuvat: Juha Kyläharakka
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Afganistaniin
misen ajaksi survoin vielä itseni pommit-
tajan kupuun nokan alapuolelle ihastele-
maan 50-luvun lentokonetekniikkaa ja
maisemia.

Kabuliin laskeutumisen jälkeen vas-
taan leyhähti yli +20 asteen lämpö ja au-
ringonpaiste, joka tosin jo muutaman tun-
nin päästä muuttui säkkipimeäksi ja -20
asteeksi. Ensimmäisen yön ”pykälävuo-
ro” jää varmasti mieleen. Omassa tuki-
kohdassamme Kabulissa ei ollut tulles-
samme valmiina mitään. Ensimmäinen
ilta menikin pitkälle yöhön telttojen pys-
tyttämisessä ja mukanamme saapuneen
kaluston purkamisessa.

Ja ei kun töihin...

Jo parin päivän valmistelujen jälkeen
olimmekin valmiita varsinaiseen työhön
saatuamme käyttöömme etujoukon palk-
kaamat tulkit. Toiminta alkoi toiminta-
alueeseen tutustumisella. Opimme pian,
ettei Kabulissakaan nopein reitti ole kos-
kaan suorin. Kameleita ja aaseja varten
suunnitelluilla kaduilla 60 - 70 -luvun ja-
panilaisten autojen seassa pujottelu aihe-
utti kaikille alkuun kauhuntunteita, kun-
nes pääsimme jyvälle liikenteen perusaja-
tuksesta. Tähän ajatukseen kuuluu, että se
väistää joka pelkää, mitään valoja/vilkku-
ja on turha käyttää, saa ajaa mitä kaistaa
haluaa mihin suuntaan haluaa ja
todellinen liikenteen kuningas on
se, joka saa äänimerkillä eniten
”soundeja” ja mieluiten koko
ajan. Liikennevaloja on vähem-
män kuin Säkylässä, koska täällä
ei ole edes Esson pesulinjastoa.

Työpäivät alkavat 7.00 ja
päättyvät partioinnin osalta noin
18.00, jonka jälkeen alkaa moni-
kansallisuuden ihanuus eli lukui-
sat ”briefit” (takapuoli turtana 2 -
3 tuntia päivässä), joiden jälkeen
vielä kootaan päivän toiminnasta
laadittavat raportit ja tietokannat.
Keskimäärin työpäivä päättyy
noin 23.00. Pitkät päivät ovat toi-
saalta yksinomaan hyvä asia,
koska työnteon lisäksi muita
ajanvietemahdollisuuksia ei ole.

MONIKANSALLISUUTTA
TOIMIVIMMILLAAN. Lip-
palakkipäinen kaveri edustaa
UNICEF:ia, brittikapteeni ja -
kersantti brittiläistä taistelu-
osastoa, sinitakkinen paikallis-
hallintoa. Kuten kuvasta nä-
kyy, suomalaiset pyörittävät
kenttätoimintaa suvereenisti. 19

Itse olen pystynyt (muiden kiusaksi) pitä-
mään kiinni päivittäisestä iltalenkkiperi-
aatteesta Camp Katariinan ympäri (5 - 10
kierrosta, yksi kierros 1920 metriä, tulee
muuten paikat tutuiksi...).

Päivät täyttyvät tapaamisista paikal-
listen päättäjien, eri avustusjärjestöjen
edustajien, paikallispoliisin, paikallisten
sotilaiden sekä terveydenhuollon ja kou-
lutoimen päättäjien kanssa. Lisänä vielä
oma eli sotilasorganisaation keskinäiset
tilaisuudet. Teetä tulee pakosta juotua pai-
kallisten kanssa päivän mittaan varmasti-
kin vaarallisia määriä... Näiden tapaamis-
ten ja kokousten jälkeen hankimme mah-
dollisille projektikohteille eri alojen am-
mattilaiset ja rahoittajien edustajat ja on-
nistuessamme löydämme avustusrahalle
hyvää käyttöä paikallista työvoimaa käyt-
täen. Tähän asti erikoisin työtehtäväni on
ollut jakaa suurena muslimien Eid-juhla-
pyhänä paikallisten moskeijoiden Mulla-
heille lampaita teurastettavaksi juhlan
kunniaksi.

Suomalaiset osallistuivat aktiivisesti
UNICEF:in Back to School -kampanjaan,
johon liittyen oma tiimini jakoi yhteis-
työssä UNICEF:in, paikallishallinnon ja
brittiläisen taisteluosaston huolto-osien
kanssa ”omille” kouluilleni opetus- ja op-
pimateriaalia yli 50 000:lle ala-asteen op-
pilaalle.

Afganistanilaiset suhtautuvat pääosin
myönteisesti ISAF-joukkoihin. Pientä
kränää, muutama ampumavälikohtaus ja
kivittämisiä on ollut, mutta pääosin voi
todeta tiedotusvälineiden liioittelevan ko-
konaistilannetta. Viisas on kuitenkin va-
rovainen, omalla alueellani on kuollut
täällä ollessani jo useita paikallisia mii-
noihin, räjähtämättä jääneisiin ampuma-
tarvikkeisiin ja ampumavälikohtauksissa.
Lisäksi mielialaa madalsi noin kahden ki-
lometrin päästä suomalaisista tapahtunut
raivausonnettomuus, jossa kuoli viisi ja
loukkaantui vakavasti seitsemän oman
leirimme saksalaista ja tanskalaista soti-
lasta.

Suomalaisten maine paikallisten kes-
kuudessa on erittäin hyvä ja meitä arvos-
tetaan. Siihen on suurimpana syynä suo-
malaisten ”rohkeus”, paikallisten mukaan
olemme ainoita jotka eivät suhtaudu hei-
hin pelonsekaisin tuntein. Toinen syy on
suomalaisten joustavuus tarvittaessa ja
käytännön asioiden järjestelytaito. Ku-
vaan vaikuttaa varmasti myös muita
ISAF-joukkoja kevyempi suojavarustuk-
semme, aseistuksemme ja ajoneuvomme.

Kirjoittaja, kapteeni Juha Kylä-Harakka
toimi ennen Afganistaniin lähtöään Porin
Prikaatissa 2.Jääkärikomppanian pääl-
likkönä.



20

Alikersantti Ville Alénin syy tulla Suomen Kansain-
väliseen Valmiusjoukkoon on selkeä:
-Varusmiespalvelukseen piti saada haastavuutta.
Kaverin isä on jatkuvasti ulkomailla komennuksel-
la oleva majuri, joten Valmiusjoukko nousi luonnol-
lisesti esiin kun lähdin varusmiespalvelusta suorit-
tamaan.

joonan komentaja everstiluutnantti Kos-
kela ja 2. jääkärikomppanian päällikkö
kapteeni Kylä-Harakka lähtivät rauhan-
turvatehtäviin Afganistaniin.

-Nyt kun on huomannut, että tositilan-
ne eli komennus ulkomaille saattaa tulla
hyvinkin nopeasti, on koulutukseenkin al-
kanut suhtautua entistäkin vakavammin.
Selkeä päämäärä koulutukselle on myös
lisännyt koulutuksen mielenkiintoa ja op-
pimismotivaatiota entisestään, Alén ker-
too.

Armeijan jälkeen ulkomaille –
joka tapauksessa
Alénin suunnitelmissa on viettää varus-
miespalveluksen jälkeinen kesä vielä Suo-
messa, mutta syksyllä hänellä on aiko-
muksena lähteä Uuteen-Seelantiin opiske-
lemaan kaupan ja hallinnon alaa.

-Ennen palvelukseen astumista olin
Uudessa-Seelannissa vaihto-oppilaana
vuoden, ja mieli tekee takaisin, vaikka
kalliiksi se tulee, koska Uusi Seelanti on
EU:n ulkopuolinen valtio.

Alén uskoo myös, että intin jälkeen
tupakavereihin tulee yhteys pysymään.

-Pirun hyvä tupa meillä kyllä on, sillä
vaikka 24 tuntia vuorokaudessa ollaan yh-
dessä, niin myös lomilla viihdytään kes-
kenämme. Mökki- ja laivareissuja ollaan
yhdessä tehty ja lisää on suunnitteilla.

- Kyllä se on pitempiaikainen unelma ol-
lut, että pääsisi tekemään jotain tärkeätä
hommaa, kuten rauhanturvaamistyötä.
Tuli siitä sitten hyvä tai paha reissu, niin
arvokasta kokemusta kaikki, kuvailee 20-
vuotias jyväskyläläinen tuntojaan.

Alén pitää jo nyt korviansa auki mah-
dollista ulkomaille pääsyä ajatellen.

-Hieman ristiriitaisia tietoja täällä on
saanut kuulla, mutta esimerkiksi Satakun-
nan Jääkäripataljoonan edellinen komen-
taja everstiluutnantti Mauri Koskela vih-
jaili, että meillä saattaisi olla mahdolli-
suus päästä rauhanturvatehtäviin vuoden
2003 alussa Afrikkaan, Etiopian ja Eritre-

an rajalle. Tietenkin Koso-
vo on myös luonnollinen
vaihtoehto rauhanturva-
tehtäviin pyrkiville.

Kansainvälinen
kausi juuri sitä
mitä pitikin
Kansainvälinen koulutus on vastannut
Alénin odotuksia lähes täysin.

-Rastikoulutus tosin ei ole hävinnyt
vieläkään, mutta toisaalta näin isoa jouk-
koa ei varmaan pystyisi muuten tehok-
kaasti kouluttamaan.

Porin Prikaatin tulo on Alé-
nin mielestä muutenkin ollut
hyvä veto, sillä vaikka Huovin-
rinne on kaukana kotoa, niin kul-
kuyhteydet ovat hyvät.

-Porin Prikaatissa koulutus-
mahdollisuudet ovat myös erin-
omaiset, sillä täällä on uusimmat
varusteet ja välineet täydessä
käytössä, ja varuskuntaa kehite-
tään jatkuvasti. Myös kouluttajat
ovat parhaat mahdolliset, sillä it-
sekin ulkomailla olleet ammatti-
laiset ovat mitä parhaimpia opet-
tajia.

Kansainväliseen koulutuk-
seen on Alénin mukaan tullut ai-
van uutta jännitystä, kun patal-
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Teksti ja kuvat: Ville Aaltonen

KAUKOMAAT KIIKARISSA. Ville
Àlen mielii varusmiespalveluksen
jälkeen Uuteen-Seelantiin.

"Palvelukseen lisää
haastavuutta"
"Palvelukseen lisää
haastavuutta"
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-Vasta kun kutsun-
nat alkoivat lähestyä ja
tajusin, että tosissani
minä sinne olen menos-
sa, aloin tutkia tarkem-
min armeijan tarjoamia
eri koulutusvaihtoehto-
ja. Suomen Kansainvä-
linen Valmiusjoukko

iski silmään ja tässä sitä nyt ollaan. Vaik-
ka välillä on ollut rankkaa ja sietokykyä
on venytetty, niin yhtään en kadu armei-
jaan lähtöä. Poikakaverikin on jaksanut
kannustaa kestämään intin menoa, vaikka
välillä hänkin on joutunut kärsimään ras-

kaasta koulutusviikosta, kun tu-
len lomille, 20-vuotias nokialais-
soturi kertoo.

KV-joukoissa koulutus on
Mekkosen mielestä ehdottomasti
mielenkiintoisinta. Hieman häntä
on jäänyt harmittamaan se, ettei
tullut valituksi aliupseerikouluun.

-Toisaalta, samanlaista tämä
KV-koulutus on, oli sitten aliker-
santti tai jääkäri, ja KV-kausihan
on tämän asepalveluksen pääjak-
so meille valmareille.

Pitkä marssi Puolaan

Mekkosella on edessään mielen-
kiintoiset ajat, kun KV-kauden
tärkeät harjoitukset lähenevät.

-Vielä pari viikkoa kasarmeil-
la harjoitellaan, sitten on Kriisin-
hallintaharjoitus, jonka jälkeen
lähdetään pariksi viikoksi Puolaan
Nato-johtoisiin Strong Resolve
-harjoituksiin, jonne osallistuu
joukkoja mm. muista pohjoismais-

-Nuoruuden haavehan tämä armeijaan tulo on
ollut, mutta vasta kun näin lehdessä naisille suun-
natun ilmoituksen armeijan palvelukseen astu-
misesta, päätin siltä istumalta lähteä, tiivistää
jääkäri Katri Mekkonen armeijaan lähtöpäätök-
sensä vaiheet.

ta, USA:sta ja Britanniasta. Tämä harjoitus
Puolassa tulee olemaan varusmiespalveluk-
sen ehdoton huipentuma, muuten niin tasa-
paksun koulutuksen jälkeen.

Taistelijan asennettaan Mekkonen
pääsi koettelemaan viimeksi, kun 2.JK
suoritti barettimarssin tammikuun puoles-
sa välissä.

-Kultaista leijonaa lähdettiin hake-
maan 36 kilometrin päästä, tosin minun
joukkue venytti marssia osaltaan pienen
suunnistusvirheen johdosta 42 kilomet-
riin. Vaikka jalat olivat pahasti rakoilla, ei
motivaatiota tarvinnut lähteä mistään sen
paremmin hakemaan. Se oli sellainen
marssi, että sen meni läpi vaikka pelkän
turhamaisuuden takia, oli se sen verran
hienoa lähteä seuraaville lomille kultainen
leijona baretissa.

”Olen iloinen, että olen tullut,
jäänyt ja käynyt läpi”

Mekkosen mielestä naisena armeijassa olo
ei paljoa eroa miesten palveluksesta.

-P-kaudella aluksi tosin tuntui, että jos
jätti jotain tekemättä, niin heti muut ajatteli-
vat, että ”se on taas toi muija kun sluibailee.”
Pahaa tämä asepalvelus ei minulle ole kui-
tenkaan tehnyt, sillä kyllä niitä on huonom-
piakin tapoja viettää vuosi opiskelupaikko-
jen välissä. Siviilissä Mekkosta odottaakin
opiskelupaikka Tampereen Ammattikor-
keakoulussa paperitekniikan alalla.

-Iloinen olen, että tulin armeijaan, sil-
lä ei tämänlaisia kokemuksia saa ihan mis-
tä vaan. Jos hyvin käy, niin pääsen joskus
tulevaisuudessa rauhanturvajoukkoihin
ulkomaille, mutta nyt aion kuitenkin edetä
askel kerrallaan, ja suorittaa asepalveluk-
sen loppuun. 21

"Välillä on ollut
rankkaa ja sietokykyä
on venytetty"

"Välillä on ollut
rankkaa ja sietokykyä
on venytetty"

PAPERITEKNIIKKA KIIN-
NOSTAA. Katri Mekkosta
odottaa opiskelupaikka Tam-
pereen Ammattikorkeakou-
lussa.
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Erilaiset mielenterveyden häiriöt ovat
nousseet selvästi suurimmaksi varus-
miespalveluksen keskeytyksen syyksi.
Vaikka joukkoa karsitaan kutsun-
noissa, palvelukseen päätyy nuoria,
jotka eivät jaksakaan suorittaa urak-
kaa loppuun.

Teksti: Esa-Pekka Avela
Kuva: Samuli Vahteristo
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Ovatko miehet
nykyisin puuta?
Ovatko miehet
nykyisin puuta?

" Ennen oli miehet rautaa…"" Ennen oli miehet rautaa…"
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Puolustusvoimissa
turvallista

Vuonna 2000 palveluksen keskeytti 30 000
asevelvollisesta 13 prosenttia. Terveydelli-
sistä syistä palvelus jäi kesken 8,5 prosentilla
varusmiehistä. Mielenterveysongelmat nä-
kyvät myös tilastoissa varusmiesten kuole-
mantapauksista. 1990-luvulla varusmiehiä
kuoli yhteensä 115 eli keskimäärin vähän
toistakymmentä vuodessa. Eniten kirjattiin
varusmiesten liikennekuolemia ja toiseksi
eniten itsemurhia. Liikenteessä kuoli yhteen-
sä 45 varusmiestä, joista 40 lomamatkalla ja
viisi palveluksessa. Itsemurhan teki 43 varus-
miestä. Suurin osa itsemurhista tehdään lo-
malla tai luvattoman poissaolon aikana. Syy-
nä ovat tavallisesti parisuhdeongelmat.

Puolustusvoimat on kaikesta huolimatta
turvallinen paikka. Varusmiehiä kuolee puo-
lustusvoimissa suhteellisesti selkeästi vä-
hemmän kuin siviilissä. Sama pätee itsemur-
hiin.

Varusmiesseulasta
hyviä kokemuksia

Saaristomeren meripuolustusalueen päällik-
kölääkäri, lääkintäkomentaja Kai Parkkola
arvioi, että varusmiesten mielenterveyson-
gelmien luonne on muuttunut jossakin mää-
rin. Hänen havaintojensa mukaan ongelmat
ovat nykyisin lievempiä kuin ennen.

- Vakavat mielenterveyden häiriöt tu-
levat ehkä esille kutsunnoissa. Lääkintäko-
mentaja Parkkola on väitellyt varusmies-
palveluksen keskeytysten ennakoinnista ja
kehittänyt ns. varusmiesseulan, jolla kes-
keytysherkät nuoret voidaan seuloa jou-
kosta tulotarkastuksessa tai jo kutsunnois-
sa. Varusmiesseulaa kokeiltiin kutsunnois-
sa vuonna 1999 ja siitä saatiin myönteisiä
kokemuksia. Lopulliset tulokset selviävät
lähitulevaisuudessa.

- Suurin osa kutsunnoissa vuonna 1999
olleista kotiutuu ensi kevääseen mennessä.
Silloin nähdään, miten he ovat menestyneet.
Haluan selvittää, kuinka hyvin seula on te-
honnut. Jos se on tehonnut, sitä voitaisiin
käyttää yhtenä työkaluna kutsunnoissa. Lää-
kintäkomentaja Kai Parkkolan laskelmien
mukaan ruodusta saataisiin seulotuksi harki-
tulla kysymyssarjalla 600 todennäköistä kes-
keyttäjää eli joukko-osastollinen miehiä saa-
pumiserää kohden. Moni nuori säästyisi näin
yhdeltä epäonnistumisen elämykseltä ja ar-
meija turhilta kustannuksilta.

Lääkintäeversti Matti Ponteva katsoo,
että nuorista voitaisiin karsia alkuvaiheessa
prosentti tai kaksi nykyistä enemmän. Vaara-
na hän näkee turhaan hylättävien määrän
nousun.

- Suomessa on ollut se näkemys, että
henkilölle, joka haluaa suorittaa asepalveluk-
sen, annetaan siihen mahdollisuus, ellei mi-
tään suoranaista estettä ole.

Porin Prikaati
edelläkävijä

Lääkintäkomentaja Kai Parkkolan kehittä-
mää varusmiesseulaa on hyödynnetty aina-
kin Porin Prikaatissa. Varusmiehille tehdään

tulovaiheessa Parkkolan mallin mukainen
kysely, jonka avulla selvitetään varusmiesten
edellytyksiä selviytyä palveluksesta. Jos
edellytykset näyttävät heikoilta, varusmies
ohjataan psykiatrian erikoissairaanhoitajan
puheille arvioitavaksi ja viime vaiheessa lää-
kärin vastaanotolle.

- Parkkolan mallista on saatu hyviä ko-
kemuksia. Kyselyllä saadaan karsituksi niitä,
joilla on psyykkisiä ongelmia, kertoi joukko-
osaston päällikkölääkäri, lääkintäeverstiluut-
nantti Markku Toivonen. Kussakin tapauk-
sessa tilannetta punnitaan tarkasti. Lääkintä-
everstiluutnantti Toivonen tähdensi, ettei lii-
an kireitäkään voida olla.

- Kaveri saattaa kuitenkin pärjätä, kun
hän tottuu oloihin. Palveluksen suorittami-
nen tuo itsetuntoa. Varusmiespalveluksen
keskeytyksen syitä on tilastoitu Porin Prikaa-
tissa vuodesta 1994. Päällikkölääkäri on teh-
nyt myös omia tutkimuksia varusmiesten
ongelmista. Vuoden 2000 tammikuussa Po-
rin Prikaatissa aloitti palveluksensa 959
nuorta. Heistä 149:lla oli polvivaivoja ja
150:lla selkävaivoja. 240 nuorella näkö oli
huonontunut siinä määrin, että palveluskel-
poisuusluokan perään tuli merkintä. 203:lla
oli allerginen nuha ja 58:lla astma. Jonkinas-
teisia mielenterveysongelmia oli esiintynyt
27 nuorella.

Fyysiset vaivat ovat lisääntyneet. Lii-
kunta on vähentynyt. Lisäksi on tullut uusia
liikuntamuotoja, joissa tulee vammoja.

- Osa mielenterveyshäiriöistä ilmenee
vasta palveluksen myötä, kun henkistä rasi-
tusta tulee.

Suomalaisilla
maailmanmestaruus

Mielenterveyden häiriöistä kärsiviä varus-
miehiä auttavat varsinaisen terveydenhuolto-
henkilöstön lisäksi sosiaalikuraattorit ja soti-
laspapit. Tärkeänä pidetään sitä, ettei nuori
jää yksin hautomaan murheita, vaan kääntyy
jonkun puoleen.

- Pyrimme auttamaan mahdollisimman
paljon. Ellei palveluksen suorittaminen on-
nistu, nuorelle voidaan myöntää lykkäystä.
Jos palvelus jää suorittamatta, senkään vuok-
si ei kannata menettää uskoa tulevaisuuteen,
lääkintäeverstiluutnantti Markku Toivonen
sanoi. Puolustusvoimien mielenterveystyön
ohjenuorana on 1980-luvun alussa annettu
ohje mielenterveystyöstä joukko-osastoissa.
Henkilökunnan käyttöön on julkaistu mie-
lenterveysopas. Mielenterveysongelmia on
käsitelty myös useissa koulutustilaisuuksis-
sa. Keskeisessä roolissa ovat varusmiesten
läheisetkin. Lääkintäeverstiluutnantti Mark-
ku Toivonen tähdensi, että esimerkiksi tyt-
töystävän tuki on varusmiehelle äärimmäi-
sen tärkeä. Kansainvälisen vertailun perus-
teella miehet ovat Suomessa edelleen rautaa.
Lääkintäkomentaja Kai Parkkola muistutti,
että yli 80 prosenttia varusmiehistä suorittaa
palveluksensa loppuun.

- En tiedä muuta vastaavaa maata. Em-
meköhän pidä maailmanmestaruuden hallus-
samme.

Useimmissa tapauksissa palvelus kes-
keytyy sopeutumishäiriöiden ja per-
soonallisuuden häiriöiden vuoksi.

Harppaus nykyisestä, monessa suhteessa
varsin vapaasta yhteiskunnasta kurinalaiseen
yhteisöön osoittautuu liian suureksi.

- Sopeutuminen tilanteeseen, jossa
omien asioiden ja henkilösuhteiden hoita-
minen on hankalaa, koetaan vaikeaksi.
Persoonallisuushäiriöistä kärsivillä on
muutenkin ongelmia ja heillä tulee vaike-
uksia tältä pohjalta, kertoi lääkintäeversti
Matti Ponteva. Hän on seurannut kehitystä
runsaan 30 vuoden ajan. Hän aloitti uransa
vuonna 1969 joukko-osaston päällikkölää-
kärinä Mikkelissä ja jäi viime syyskuun
alussa eläkkeellä Puolustusvoimien mie-
lenterveystyön ylilääkärin tehtävistä.

Lääkintäeversti Pontevan näkemyksen
mukaan sopeutumishäiriöt kytkeytyvät usein
parisuhdeongelmiin. Nuoret aloittavat seu-
rustelun entistä aikaisemmassa vaiheessa, ja
suhteet rakoilevat helposti varusmiespalve-
luksen aikana. Viime vuosina mielentervey-
den häiriöiden ryhmään kuuluvista diagnoo-
seista ovat lisääntyneet toistuva masennus ja
masennustila. Tämä saattaa olla tilastollinen
harha.

- Tilastointimenetelmä oli aikaisemmin
toisenlainen. Todelliset luvut ovat todennä-
köisesti olleet samalla tasolla kuin nyt.

Yleinen kehitys
peilautunut

Laulun mukaan miehet olivat ennen rautaa,
mutta nyt puuta. Laulussa muutos kytketään
siihen, että laivat olivat ennen puuta, mutta
nyt rautaa. Puolustusvoimissa yhtenä taite-
kohtana nähdään 1960-luvun loppu. Varus-
miespalveluksen keskeytysten määrä kasvoi
silloin ensimmäisen kerran voimakkaasti.

- Ensimmäinen muutos selittyy paljolti
ulkoisilla syillä. Alkoholinkäyttö lisääntyi ja
keskiolut vapautui. Lisäksi lainsäädäntö
muuttui. Kansalaisluottamusta ei menettänyt
enää keskeytyksen vuoksi, lääkintäeversti
Matti Ponteva arvioi.

Mielenterveyden häiriöt nousivat suu-
rimmaksi keskeytysten syyksi 1980-luvulla.
Lääkintäeversti Ponteva katsoo tämän johtu-
neen paljolti siitä, että mielenterveyden häiri-
öistä ryhdyttiin puhumaan entistä avoimem-
min. Vaikutuksensa on varmasti ollut myös
oireilun yleisellä lisääntymisellä.

- Ehkä noin neljänneksellä kansalaisista
on jonkinasteisia mielenterveyden häiriöitä.
Vähintään kymmenen prosenttia olisi avun
tarpeessa. Viime vuosikymmenellä varus-
miespalveluksensa keskeyttäneiden osuus
palveluksensa aloittaneista vaihteli kuudesta
yhdeksään prosenttiin. Noin 60 prosenttia
keskeytyksistä aiheutui mielenterveyden häi-
riöistä ja noin 40 prosenttia fyysisistä syistä.
Koulutusuudistuksen jälkeen keskeytysten
määrä on kasvanut, mutta lähinnä fyysisistä
syistä. Kun nuorten fyysinen kunto on ylei-
sesti heikentynyt ja varusmiespalvelus fyysi-
sesti rankentunut, palvelus keskeytyy yhä
useammalla.

- Mielenterveyden häiriöiden osuus kes-
keytysten syistä on nyt suunnilleen puolet, ei
enää yli 60 prosenttia. 23
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Neljän uuden tietokoneen myötä
Huovinrinteellä palvelevien va-
rusmiesten käytössä olevien inter-

net-yhteyksien määrä kaksinkertaistui
kertaheitolla.

Huovinrinteen sotilaskotiin sijoitetun
ja Nettibaariksi ristityn kokonaisuuden
mahdollistivat Lännen Puhelin, Fujitsu-
Siemens, Isku sekä Säkylän Tietotekniik-
ka. Lännen Puhelin lahjoitti kahden tieto-
koneen lisäksi maksuttomat yhteydet va-
rusmiesten käyttöön. Fujitsu-Siemens lah-
joitti kaksi tietokonetta. Koneiden ja yhte-
yksien asentamisesta huolehti Säkylän

Säkylän sotkussa sujuu surffailukin

Tietotekniikka ja Isku lahjoitti ”baarika-
luston”. Eversti Arto Rädyllä olikin täysi
syy myhäillä tyytyväisenä uusien tietoko-
neiden äärellä.

- Yksi kuluvan vuoden keskeisimmis-
tä teemoistamme on varusmiesten palve-
lusolosuhteiden parantaminen. Maksutto-
mien tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen
on yksi osa sitä. Tämän lahjoituksen myö-
tä meillä palvelevien asevelvollisten mah-
dollisuudet yhteydenpitoon läheistensä ja
sidosryhmiensä kanssa sekä opiskelu- ja
työasioidensa hoito helpottuvat merkittä-
västi, Räty vakuutti.

Sotilaskodin myyntitilojen yhteyteen
sijoitettu Nettibaari lienee laatuaan toinen
koko Suomessa. Jääkäriprikaatissa So-
dankylässä vastaava mahdollisuus on ol-
lut käytössä jo pitkään. Sotkun munkin ja
kahvin jälkeen netissä surffaava “porilai-
nen” ei jää ilman apua mahdollisissa on-
gelmatilanteissakaan.

- Lukuisten tarjokkaiden joukosta
olemme valinneet viisi varusmiestä, jotka
toimivat atk-tukihenkilöinä. Näille kave-
reille mikään tietokoneisiin liittyvä ei pi-
täisi olla vierasta. Pyrimme myös tarjoa-
maan kaikille halukkaille mahdollisuuden
uusimman tietotekniikan hyödyntämi-
seen. Mikäli koneille syntyy jonoja, käyt-
töaika rajoittuu 15 minuuttiin, korpraali
Nyland kertoo.

Porin Prikaatin varusmiehet
saivat maaliskuun puolivälis-
sä käyttöönsä neljä lahjoitus-
varoin hankittua internet-yh-
teyttä. Varusmiestoimikun-
nan edustajana virallisessa
luovutustilaisuudessa puhu-
nut korpraali Markus Nylund
vakuutti lahjoituksen olevan
erittäin tervetullut.
- 12 varuskunnassa suorite-
tussa tutkimuksessa kävi ilmi,
että nimenomaan internet-
yhteyksien lisääminen on va-
rusmiesten toivelistan ylivoi-
mainen ykkönen.

Teksti ja kuva: Matti Vihurila

VERKOSSA. Eversti Arto Räty (vas.), toimitusjohtaja Paavo Leppänen Säkylän
Tietotekniikasta, sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Susanna Vuorinen, edus-
taja Jouni Nurmela Iskusta ja Lännen Puhelimen toimitusjohtaja Tapani Mikola
seurasivat sivusta, miten korpraali Markus Nylund surffaili verkossa.
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Kosovoon lähdössä oleva luutnantti
Kristian Soranko on tyytyväinen
työhönsä Huovinrinteellä, mutta

löytää myös parannettavaa.
- Meillä on kouluttajia, joilla on 10,

jopa 15 vuoden kokemus kentältä. Heitä
tulisi hyödyntää paremmin eri harjoituk-
sia ja leirejä valmisteltaessa. Joskus nimit-
täin tuntuu tosi turhauttavalta huomata,
että samat virheet ja ongelmat toistuvat
leiri ja harjoitus toisensa jälkeen.

Puolustusvoimien Kansainvälisestä
Keskuksesta rotaatiokoulutuksesta tavoi-
tettu Soranko on pikapuoliin lähdössä
Kosovoon. Edessä on puolen vuoden pesti
joukkueenjohtajana A-komppanian Camp
Törnissä.

- Lähden hakemaan Suomen Kansain-
välisen Valmiusjoukon kouluttamisessa
tarvittavaa ammattitaitoa. Ja maksetaan-
han siellä vähän parempaa liksaakin, So-
ranko luettelee motiivejaan.

Kotiin rauhanturvaajaa jäävät kaipaa-
maan vaimo ja 5-vuotias Aaro-poika.

Kokemusta pitäisi
hyödyntää enemmän

Porin Prikaatissa vuodesta 1991 palvellut
luutnantti Soranko on  tyytyväinen Huo-
vinrinteen tarjoamiin työskentelyolosuh-
teisiin. Pääasiassa 2.Jääkärikomppaniassa
ja Aliupseerikoulussa työskennellyt So-
ranko on erikoistunut tulenjohtokoulutuk-
seen. Hän on osallistunut myös Suomen
Kansainvälisen Valmiusjoukon koulutuk-
seen alusta alkaen eli vuodesta 1997. So-
rangon mielestä pitkään kentällä olleiden
kouluttajien kokemusta tulisi hyödyntää
leirien ja harjoitusten suunnittelussa entis-
tä enemmän.

- Leirien ja harjoitusten suunnittelusta
vastaavat päälliköt ja pataljoonien komen-
tajat vaihtuvat suhteellisen usein. Kun
uusi kaveri aloittaa suunnittelun, hän
usein turvautuu vanhoihin suunnitelmiin.
Tällöin on vaarana, että vaikka edellisen
harjoituksen aikana on todettu joitain
puutteita tai virheitä, ne toistuvat jälleen
kerran. Jos valmistetuissa olisi mukana

Imitoiva
tulenjohtokouluttaja

“Luutnantti Soranko on monitaitoinen ja
innostava kouluttaja, joka on toiminut kou-
luttajauransa aikana enimmäkseen erittäin
vaativissa tulenjohtokouluttajan tehtävissä
niin jääkärikomppanioissa kuin Aliupseeri-
koulussakin. Maanpuolustusalueiden kra-
naatinheitinleireillä ja Tykistökoulun ampu-
maleireillä hän on tullut tunnetuksi koulut-
tamansa tulenjohtueen reippaasta, yritteli-
äästä ja ammattitaitoisesta toiminnasta.
Ampumaleireillä on myös korostunut hänen
varmaotteinen toimintansa tulenjohtoero-
tuomarina. Selkeimpänä näyttönä luutnant-
ti Sorangon ammattitaidosta on suorituk-
sensa toimivana tulenjohtopäällikkönä val-
takunnallisessa tulitoimintakilpailussa Ro-
vajärvellä keväällä 2001. Tuon kovatasoisen
kisan voitto kranaatinheitinkomppanioiden,
tulenjohtueiden ja koko taisteluosaston
osalta ei olisi ollut mahdollista ilman Soran-
gon vahvaa panostusta.”

pitkään kentällä ollut kouluttaja, uskon,
että yleisimmiltä puutteilta ja virheiltä
vältyttäisiin, Soranko pohtii.

Painonnostaja-
imitaattori

Kouluttajakaverit tuntevat Kristian Soran-
gon tunnollisena ja reippaana tyyppinä,
jolla huumori on herkässä.

- Reipas meno ja meininki varusmies-
aikana, varsinkin Aliupseerikoulussa, sai
minut näihin hommiin hakeutumaan,
Kristian Soranko kertoo ammatinvalin-
tansa perusteista.

Painonnosto on ollut hänen pääharras-
tuksensa vuodesta -97. Soranko tunnetaan
myös imitaattorin taidoistaan. Työn alla
on parhaillaan jalkapallovalmentaja Keith
Armstrong. Tulevan Kosovo-komennuk-
sen hän uskoo olevan varsin mielenkiin-
toisen, monessakin mielessä.

- Eiköhän sieltäkin joitain tyyppejä
repertuaariin kerry, Soranko vihjaa.

Teksti: Matti Vihurila
Kuva: Sinikka Skinnari
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Lähes 200 nelijalkaisen kouluttaja

Koiramies
Pauli Veijalainen

KEVÄTPÄIVÄN PAISTEESSA.
Vanhaherra Jami nautti Paulin
rapsutuksesta.26

Teksti : Jarmo Metsänranta
Kuvat: Samuli Vahteristo



27

Eläinlääkintäkoulusta vuonna 1974
Huovinrinteelle jalkautunut Veija-
lainen on touhunnut saksanpaimen-

koirien parissa reilut 30 vuotta. Ensim-
mäisen oman kasvatin hän hankki jo en-
nen varusmiespalveluksen alkua.

Veijalainen toimi alkuvuodet värvät-
tynä koiranohjaajana ja prikaatin silloisen
eläinhuoltoupseerin Kyösti Mielosen oi-
keana kätenä. Kun leipätyö myöhemmin
siirtyi kokonaan vartiostoon, tuli koirien
koulutuksesta vartiopäällikölle miltei am-
mattimainen harrastus.

Työ sotakoiran ykköstehtävä

Tammikuun lopulla viisikymppisten ker-
hoon liittynyt reservin vääpeli arvioi kou-
luttaneensa likimain 200 koiraa. Sotakoi-
rien osuus kokonaismäärästä on noin puo-
let.

Alkuvuosina ei Pauli Veijalaisen kas-
vatteja kelpuutettu edes sotaharjoituksiin.
Usein kuultu kommentti oli, ettei niiden
kunto kestä tai mukana olosta koituisi
enemmänkin haittaa kuin hyötyä.

Ajattelutapa muuttui kui-
tenkin täysin, kun koulutus
pääsi koiratarhalla kunnolla
käyntiin.

– Koirat kulkivat ohjaaji-
neen jälki- ja vartiointitehtä-
vissä sekä partioretkillä sissi-
en takaa-ajossa. Harjoituksis-
ta poisjäänti oli lopulta mel-
keinpä poikkeustilanne, ar-
vostettu kouluttaja muistelee.

Porin Prikaatissa ei koulu-
teta varusmiehiä enää koiran-
ohjaajiksi. Opetustyö on siir-
tynyt vartioston henkilöstölle,
joilla on omat nimikkokoiran-
sa kotihoidossa.

Veijalainen näkee SA-
koiran ennen muuta työväli-
neenä. Sen pitää pystyä hallit-

semaan täysin oman erikoisalansa vakiin-
tuneet tehtävät.

– Painopiste ei saisi siirtyä liikaa har-
rastustoiminnan tai koiraurheilun puolel-
le. Työtehtäviä ei voi jättää koulutuksessa
toiselle sijalle, vaan niiden tulee olla läh-
tökohtaisesti aina ykkösenä.

Lex ylitse muiden

Huumekoirien tulo joukko-osastoihin on
kestänyt Veijalaisen mukaan odottamatto-
man kauan. Hän otti itse asiaan kantaa jo
kymmenisen vuotta sitten toimiessaan so-
takoirayhdistyksen valtakunnallisena pu-
heenjohtajana.

– Asia ei meinannut nytkähtää ensin
millään eteenpäin. Tällä hetkellä on käyn-
nissä puolustusvoimien ensimmäisten
huumekoirien koulutus. Sen myötä saa
myös Säkylän varuskunta piakkoin eri-
koiskoulutetut koiransa.

Pauli Veijalaisen mieleen on jäänyt
isosta kasvattikatraasta monta erinomaista
haukkujaa. Yksi nousee kuitenkin selvästi
yli muiden. Saksanpaimenkoirauros Lex

oli huippuyksilö, jollainen osuu ohjaajan
kohdalle vain kerran.

– Lex oli erittäin viettivoimakas,
avoin ja temperamentikas. Jos sen lähetti
vaikkapa rakennukseen hakemaan henki-
löä, työ tehtiin taatusti loppuun, kuvailee
suojattinsa kanssa myös kolme puolustus-
voimien suojelumestaruutta napannut
Veijalainen.

Kavioura kiinnostaa

Huovinrinteentien varrella olevaa koira-
hoitolaa yhdessä vaimonsa kanssa isän-
nöivä reservin vääpeli on mieltynyt myös
muihin lemmikkeihin. Neljän ”sakeman-
nin” lisäksi kolmen hehtaarin tilalla käys-
kentelee Eetu-kissa ja kuusi hevosta.

Viisi vuotta sitten perustetussa täys-
hoitolassa on vuokratilat kymmenelle koi-
ralle. Lisäksi sinne toimitetaan kuntasopi-
musten mukaisesti kaikki Köyliön ja Sä-
kylän alueilla irrallaan juoksentelevat pi-
eneläimet.

Pauli Veijalainen on hankkinut viime
aikoina tietoa myös hevoskasvatuksen sa-
ralta. Omassa valmennustiimissä on mu-
kana suomenhevonen ja kaksi lämminve-
riruunaa.

– Seitsenvuotias Aatu on tällä hetkellä
kilpailutauolla, mutta palaa kuukauden
kuluttua takaisin kaviouralle. Kolmivuoti-
as Eetu päässee kokeilemaan ensi kertaa
ratavauhtia syyskuussa, Veijalainen arvi-
oi.

Tallin vanhin asukki Niina-tamma on
sen sijaan perheen kaksostyttöjen Elinan
ja Sannan hoidokki. Sen päivärutiinit kes-
kittyvät pääosin kotinurkilla käytäviin rat-
sastuslenkkeihin.

Eläinrakkailta ihmisiltä tivataan usein vastausta ky-
symykseen kissa- vaiko koiraihmisiä? Helmikuun
alussa reserviin siirtyneen sotilasammattihenkilö
Pauli Veijalaisen kohdalla ei lajivalinta suuria päh-
käilyjä vaadi. Hän on ja pysyy koiramiehenä isoko-
koisella Koolla.

HERKKUPALAKSI PORK-
KANAA. Pauli Veijalaisen
tallilla on kahdeksan hevos-
ta.
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Kolumni
Kari Nummila

Niin musiikki kuin ympäröivän
maailman värit vaikuttavat ihmi-
sen mielentilaan joko myönteises-

ti tai kielteisesti.
Varsinkin hyvä marssimusiikki ylös-

rakentaa apeankin mielen reippaudellaan
ja ylevyydellään. Se keventää  kivasti vä-
syneen sotapojankin askelta.

Ainakin meille kaikille kiltalaisille lie-
nee tutuin marssi Porilaisten marssi. Henki-
lökohtaisesti pidän erityisen koskettavina
myös Sillanpään marssilaulua (sävel Aimo
Mustonen)  ja Jääkärimarssia (sävel Sibe-
liuksen, sanat jääkäriluutnantti, myöhem-
män jääkärieversti Heikki Nurmion).

Heinäkuussa 1917 järjestettiin Saksassa
siellä koulutettaville suomalaisjääkäreille
kirjoituskilpailu, jolla etsittiin sanoitusta
suomalaisten joukko-osastolle, Kuninkaalli-
sen Preussin Jääkäripataljoona 27:lle. Kil-
van voitti siis Nurmio. Sibelius suostui sä-
veltäjäksi. Hän kertoo ryhtyneensä työhön
‘’korkean isänmaallisen tunteen vallassa’’.

Lopputulos on melodisesti ja rytmisesti
niin juhlallisen uljas, että tätä marssia  isän-
maallisissa juhlissa esitettäessä yleisön on
tapana nousta seisaalleen sitä kuuntelemaan
ja kunnioittamaan jääkäreitä, jotka panivat
kaikkensa likoon isänmaan vapauden edes-
tä.

Venäjän kannalta he olivat pettureita,
joilla oli edessään voitto tai kuolema riippu-
en Suomen irtautumispyrkimyksen lopputu-
loksesta. Jääkäreillä oli oikea visio, jota
ruotsalaiset eivät suostuneet edesauttamaan.
Siksi piti turvautua Saksan apuun. Aiheetta
ei marssin sanoissa todeta, että ‘’Koko on-
nemme kalpamme kärjessä on’’.

Nobel -kirjailijamme F.E. Sillanpään
sanoittamaa marssilaulua pidetään talviso-
dan hengen yhtenä tavaramerkkinä nykyter-
mein ilmaistuna brandina. ‘’Taata’’ kirjoitti
sen, kun hänen poikansa oli saanut  YH-kut-
sun.

Porilaisten marssi  herättää monenlaisia
myönteisiä tuntoja useimmissa suomalaisis-
sa, ei vähiten meissä , jotka lukeudumme
reilusti yli viisikymppisiin.

Se on tuttu tietysti armeijan ajoilta ja
Suomen urheilukansan voitonpäiviltä; soite-

‘’Pojat kansan
urhokkaan’’

taanhan YLE:ssä yhä edelleenkin melkein
välittömästi Porilaisten marssi kunkin olym-
piavoittajan kunniaksi eikä suinkaan aiheet-
ta!

Kyse on niin hienosta marssista, että
meidän porilaisten ei annettu omia sitä itsel-
lemme. Kysehän on niin tasavallan presi-
dentin kuin koko Puolustusvoimienkin kun-
niamarssista, joka tuli käyttöön Vapausso-
dan jälkeen vuonna 1918.

Porin Prikaatin kunniamarssi on entinen
Porin Rykmentin kunniamarssi, joka  oli
alunperin Uudenmaan Tarkk’ampujapatal-
joonan  kunniamarssi.

Porilaisten marssin alkuperäiseksi sä-
veltäjäksi on mainittu saksalaissyntyinen,
Viaporissa mamsellien musiikinopettaja-
na toiminut kapellimestari ja urkuri Chris-
tian Fredrik Kress (1767 - 1812). Toisen
tiedon mukaan Kress oli vain kappaleen
sovittaja. Sama tietolähde väittää, että se
perustuisi jo 1700-luvulla esitettyyn balet-
tisävelmään.

Sävellys lienee pääosin länsieuroop-
palaista sävelperintöä. Se on kulkenut
muun muassa nimillä ’’March Maesto-
so’’, ’’Bonaparten marssi’’ tai ‘’Wittgen-
steinin marssi’’.

Nykyisin soitettavan porilaisten mars-
sin puhallinorkesterisovituksen on tehnyt
kapellimestari Conrad Greve.

Greve valitsi tämän marssin  vuonna
1851 esitettyyn  Fr. Berndtsonin näytel-
mään ’’Elon taisteluissa’’ puhallettavaksi
ilmoille juuri silloin, kun  näytelmän suuri
hahmo, Porin Rykmentin komentaja Ge-
org Carl von Döbeln Suomen sodassa
vuonna 1808 astuu näyttämölle.

Musiikki löi silloin itsensä kuulijoi-
den mielissä läpi ja sen maine kiiri suoma-
laisten kansallisena symbolina niin väke-
västi. että se ristittiin välittömästi Porilais-
ten marssiksi.

Turun Sanomien päätoimittaja Aimo
Massinen kirjoitti äskeisten talviolympia-
laisten aikaan  kolumnipalstallaan, ettei Po-
rilaisten marssi olisi oikein sovelias soitetta-
vaksi olympiavoiton kunniaksi. Hän ehdotti
sen poistamista musiikkikappaleena myös
Turun joulurauhanjulistuksesta.

Massisen mielestä marssin sanat ’’Pois,
pois rauhan toimi jää, kun tulta kalpa kohta
lyö...’’ eivät sovi  mihin tahansa tilaisuu-
teen.  Jouluaattona ei marssia kuitenkaan
lauleta eivätkä sanat nykyaikana ole tarkoi-
tettu tietenkään sananmukaisesti totena otet-
taviksi.

Massisen viittaus ’’vuoden 1918 rasit-
teeseen’’ ja ’’kumpujen yöstä nousevasta
marssista’’ saivat Turun yliopiston Suomen
historian emeritusprofessorin Jussi Lappa-
laisen älähtämään. Hän huomautti, että Pori-
laisten marssia on soitettu joulurauhaa julis-
tettaessa ainakin vuodesta 1896 saakka. Hän
totesi myös sen, että tätä marssia soitti Vapa-
ussodassa niin valkoinen kuin punainenkin
puoli. Hänen mielestään tämä marssi on yksi
hienoimmista lajissaan ja sen  hylkäämistä
jouluaaton tilaisuuden poistumismarssina
voi esittää ’’vain täysin historiaton tosik-
ko’’.

Porilaisten marssiin kirjoitti sanat alun-
perin  Sakari Topelius, mutta hänen liian
’’pliisuna’’ pidetystä tekstistään luovuttiin.

Jääkärimarssin ensimmäisessä säkeis-
tössä lauletaan näin väkevästi: ’’Syvä is-
kumme on,viha voittamaton/meille’ armoa
ei, kotimaata/ei ennen vihamme uhmamme
uupua voi/kuin vapaana on Suomen kans-
sa.’’

Täytyy muistaa se ajankohta, jolloin
em. sanat kirjoitettiin. Sortoaika koettiin sil-
loin vakavana uhkana Suomelle eikä suin-
kaan aiheetta.

Raju teksti oli tavallaan sitä ’’dopin-
gia’’, joka piti yllä vapaustaisteluun vara-
utuvien miesten motivaatiota hengissä ää-
rimmäisen kovissa Saksan itärintaman
oloissa nykyisen Latvian  alueella.

Jos Jääkärimarssin tai Porilaisten mars-
sin sanoitukset jossakin koetaan  turhan
tiukkoina, niin harvoinpa niitä kuullaan.
Yleensähän asialla ovat  soittokunnat ja har-
voin mukaan tulevat kuorot.

Kunniata ja hatunnosto näiden marssien
sanoittajille, säveltäjille ja esittäjille!

Kirjoittaja on loimaalainen toimittaja ja re-
servin vääpeli, joka tutkailee maanpuolus-
tusasioita reserviläisen silmin.28
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Tervetuloa Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Killan
vuosikokoukseen

Säkylän Huovinrinteelle 18.5.2002

Ohjelma:

Klo 12.00 Kahvihetki Säkylän sotilaskodissa
Klo 13.00 Killan vuosikokous varuskunnan elokuvaluokassa
Klo 13.45 Seppeleenlasku Huovinrinteen Porilaispatsaalla
Klo 14.00 Vuosijuhla
Klo 15.30 Lounas varuskunnan muonituskeskuksessa

Linja-auto lähtee Turun Tuomiokirkon edestä klo 10.00.

Tervetuloa vuosikokoukseen ja –juhlaan. Tuo mukanasi uusiakin porilaisia! Killan historiikki on ostettavissa.
Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Kilta ry:n hallitus

Porin Rykmentin-
Porin Prikaatin Killan historiateos
✂

Nimi

Lähiosoite

Postitoimipaikka

Tilaan Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Killan
historiateoksia                 kpl. Hinta 15 €+ postikulut.

Postita tämä lipuke osoitteella:
Porin Prikaati, PL 38, 27801 SÄKYLÄ
Kuoreen merkintä ”Killan historia”

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Killan 40 vuoden mittainen toiminta on koottu yksiin kansiin. Historia
sisältää kiltaveljien ja -sisarien elämäntäyteisiä muistokuvia.

TILAUSLOMAKE

Porilaisen osoitteenmuutokset sekä killan jäseneksi liittyminen:

Kiltaveli Seppo Luoto

Tilitoimisto Tilistö
Alinentie 8

27800 SÄKYLÄ

Puh. (02) 867 1581
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Honkasesta tehtiin ritari 60 vuotta sitten:

‘’Sissipäälliköiden ku

”Luutnantti Ilmari Honkanen on entisai-
kain sissipäälliköiden kunniakas seuraa-
ja. Hän on osoittautunut aivan ensiluok-
kaiseksi kaukopartion johtajaksi esimer-
killisen huolellisuutensa, taitavuutensa,
tarmonsa ja kylmän rauhallisen rohkeu-
tensa perusteella. Hän ymmärtää myös
täydellisesti miehistön huollon tärkeyden
jatkuvaa toimintaa silmälläpitäen. Hän
kasvattaa jatkuvasti miehiään ja nauttii
miestensä ehdotonta luottamusta ja kun-
nioitusta, jonka vuoksi he seuraavat häntä
sokeasti kuinka vaarallisiin ja vaikeisiin
yrityksiin tahansa. ”

Teksti: Kari Nummila
Kuvat:  Helena Honkasen kokoelma/SA-kuva
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JOHDA EDESTÄ. Tämä kuva ker-
too symbolisestikin siitä, että jouk-
konsa keskellä Suomi-konepistoo-
lia kannatteleva Imppa oli partiopo-
rukkansa pidetty johtaja.

EI SILLÄ TIKKUJA VUOLTU. Honkasella
(vas.) oli aina puukko mukanaan. Sen piti
olla hänen mukaansa niin pitkä, että sen terä
ulotuu paksummankin palttoon läpi.



31

nniakas seuraaja’’
Näin todetaan kiltamme ensimmäi-

sestä puheenjohtajasta (vuodet
1956 - 1962 ja 1966 - 1969) ja

kunniapuheenjohtajasta, ekonomista ja
myöhemmästä reservin majurista Ilmari
‘’Imppa’’ Honkasesta (1909 - 1987), kun
hänet nimitettiin Marskin ritariksi 27.2.
1942.

Honkanen oli järjestyksessä 50:s hen-
kilö, jonka ylipäällikkö nimitti Vapauden-
ristin ritarikunnan 2. luokan Mannerheim-
ristin ritariksi.

Ritariksi nimitettiin 191 soturia rivi-
miehestä huipulle saakka. Tämä oli aino-
alaatuista II maailmansodan aikana.

Viimeisenä ritariksi ehti päivämääräl-
lä 7.5. 1945 myös entinen porilainen, jää-
kärieverstiluutnantti Viljo ‘’Puujalka’’
Laakso.

Loimaalaissyntyinen Honkanen suo-
ritti vakinaisen väen Porin Rykmentissä.
Hän kotiutui alikersanttina. Helena -vai-
mo, 89, muistelee, että Ilmarin armeija-
aika keskeytyi AUK:n jälkeen kolmeksi
kuukaudeksi, kun hän taitavana suojelus-
kunta-aktiivina hallitsi sotilastaidot.

Samaan aikaan upseerikokelaana pal-
vellut nykyinen professori Olavi Lähteen-
mäki, 91, arvelee, että Ilmarin ja koulutta-
jien välillä eivät henkilökemiat oikein pe-
lanneet ja upseerikoulu jäi silloin väliin.

Honkanen ja Lähteenmäki olivat tut-
tuja jo Loimaan yhteiskoulun ajoilta, suo-
jeluskunnasta ja tietysti pesäpallokentältä.

Pallokentältä
kelpo sotilas

Tahko Pihkala kehitti  pesäpallosta lajin,
jota hyödynnettiin ahkerasti niin suojelus-
kunnissa ja sotaväessä. Jos mies oli hyvä
pesäpalloilija, se takasi hänen kenttäkel-
poisuutensa.

Ankarilla kaukopartioretkillä oli hyö-
tyä siitä, että ‘’Imppa’’ oli tottunut juoni-
maan ja tekemään äkkinäisiä ratkaisuja
pesäpallojoukkueensa älykkönä lukkarin
tontilla.

Lähteenmäki kertoo, että nykyajan
mittapuunkin mukaan kunnioitettava ih-
misoikeusjärjestö Akateeminen Karjala-
seura (AKS) merkitsi Ilmarille heimoaat-
teen sekä isänmaallisuuden ja maanpuo-
lustushengen kivijalkaa.

Oli tavallista, että  yliopiston opiske-
lijapojat olivat ensinnäkin nuoria reservin
vänrikkejä ja AKS:n jäseniä. AKS oli rat-
kaisevan liikkeellepaneva voima, kun en- 31

Jo Talvisodan aikana syntyi ajatus pal-
kita sotilasarvosta  riippumatta miehiä
kunniamerkillä, joka ‘’annettaisiin
erikoisesta  urheudesta, taistellen saa-
vutettujen tärkeiden tulosten tai  an-
siokkasti johdettujen sotatoimien pe-
rusteella’’.
   Talvisodan jälkeen perustettiin asetuk-
sella 2-luokkainen  Mannerheim-risti Va-
paudenristin ritarikuntaan. 1.luokan ristin saivat  vain Man-
nerheim itse ja kenraali A.E. Heinrichs. 2. luokan ristejä
jaettiin 191. 2. luokan ristin saivat kahteen kertaan kenrm.
A.O.  Pajari, ev. Martti Aho, ltnmest. E.I. Juutilainen ja kapt.
Hans Wind.  Kunniamerkin saaneita kutsutaan Mannerheim-
ristin ritareiksi.Tämä  risti on Suomen arvostetuin kunnia-
merkki, jota kannetaan puvun  vasemman taskun päällä.
Ritarit saivat lisäksi 50 000 markan suuruisen rahapalkin-
non, jonka  ostovoima oli esimerkiksi v. 1942 nykyrahassa
lähes yhtä paljon kuin tällä haavaakin.

Mannerheim-risti

MERKIEN TAIKAA. Suojeluskunnis-
sa reserviläiset kohottivat kuntoaan ja
terästivät sotilastaitojaan. Pesäpallo oli
tärkeä laji. Tämä Ilmari Honkasen jeto-
ni on tullut v. 1933 suojeluskuntien
Varsinais-Suomen piirin mestaruudes-
ta.

AKS loi ja ylläpiti niin heimoaatetta
kuin maanpuolustushenkeäkin esimer-
kiksi kannustamalla opiskelijoita reser-
viupseerikoulutukseen.
Kuva on Ilmari Honkasen AKS-jäsen-
merkistä.

➤➤➤
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nen Talvisotaa ryhdyttiin vapaaehtoi-
sesti linnoittamaan itärajaa.

Neuvostoliiton kunniattomaan käy-
tökseen kuului lakkauttaa myös AKS Jat-
kosodan jälkeen. Lähes 4 000 veljen jär-
jestö jatkoi kuitenkin ‘’Kerho 22'’ - nimel-
lä.

Olavi Lähteenmäki  toimi AKS:n va-
rapuheenjohtajana. Mies Honkasen koti-
nurkilta Loimaalta ja myös porilaistaus-
tainen yli-insinööri Gunnar Laatio on joh-
tanut pitkään ‘’Kerho 22:ssa’’ puhetta.
Järjestö muutti juuri äskettäin nimensä
AKS:n perinneyhdistykseksi.

AKS:n entiset jäsenet tulivat Jatko-
sodan jälkeen lähes kaikille valtakunnan
johtopaikoille niin maallisen kuin hengel-
lisenkin hallinnon parissa.

’’Kaukokaipuu Karjalan korpiin’’
kiehtoi suomalaisia. Tämä näkyy Suomen
taiteen kultakauden  taiteilijoiden töissä
1900-luvun alussa.

Kenenpä suomalaisen sisintä eivät sä-
väyttäisi  esimerkiksi Gallen-Kallelan
maalaus Paanajärven paimenpoika tai Si-
beliuksen viulukonsertto.

Helena Honkanen kertoo, että Ilmari
kertoi sodan aikana hänelle löytäneensä
partioretkillään kauniin saunanpaikan
Karjalan salomailta, joille jäi pysyvä sija
Ilmarin sydämessä.

‘’Imppa’’ oli hyvä piirtäjä. Hänen
suunnitteli tekstiilejäkin, m.m. kaksiosai-
sen suuren seinävaatteen, jossa on kuvat-
tu  ja AKS:n vaakuna.pesäpalloilijan ja
keihäänheittäjän hahmot sekä sekä Unka-
rin ja Viron valtioliput.

Omasta halusta
kaukopartiomies

Talvisota oli sujunut ekonomistilta koti-
rintaman huoltotehtävissä. Ennen Jatko-
sotaa Ilmari siirtyi Kajaaniin sairaalan ta-

louspäälliköksi. Vaimon mukaan hän aa-
visti, että jokin rähinä on pian edessä ja
siksi hän halusi lähelle erämaita.

Ilmari pyrki ja pääsi osasto Marttinan
sissijoukkoihin. Linjojen takaisia partio-
päiviä hänelle kertyi lähes 250. Yleensä
hän johti 8 - 20 miehen porukkaa.

Hänen mittavin tehtävänsä oli viholli-

sen Poventsan lohkon huoltokeskuksen
tuhoaminen Petrovskij Jamissa. Siellä oli
mukana 100 miestä.

Välirauhan tultua voimaan Ilmari jäi
miehineen vihollisen selustaan, josta hä-
nen urheat lentäjätoverinsa onnistuivat
pelastamaan koko partion kotikonnuille.
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"SIELLÄ OLI KIRPPUJA, LUTEITA JA TÄITÄ"… Partioreissun vaivat huuh-
dotaan pian pois saunan löylyissä. Honkasen (vas) omaa asua on paikkailtu
ranskalaisella laskuvarjokankaallakin.

M E N O M A T K A
SUJUI JOUTUI-
SASTI. Partiopo-
rukan lennättämi-
seen linjojen taak-
se käytettiin vesita-
sokoneita, joilla
menomatka taittui
kätevästi.

➤➤➤
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Saksalaisten
kouluttaja

Ilmari koulutti myös saksalaisia sotilaita
sodan aikana. Hän opetti aseveljille hiih-
tämistä ja metsätaistelua. Honkaselle
myönnettiinkin saksalaiset 1. ja 2. luokan
rautaristit sekä Kotkaritarikunnan kol-
mannen luokan ansioristi miekoin.

Sodan jälkeen punainen Valpo ahdis-
teli Ilmaria hänen kaukopartiotaustansa
takia niin ahkerasti, että hän suunnitteli
itselleen kotiinsa kaiken varalta hyvän pii-
lopaikan.

Honkamäessä näkyvät isännän käden
jäljet kaikkialla. Luonto- ja kotiseutumies
keräsi museotavaraa ja pystytti vanhoja
aittoja tontilleen. Ulkorakennusten seiniin
on kiinnitetty hänen kaukopartioretkiltään
tuomia pahkoja ja luonnon muovaamia
taideteoksia.

Ilmari opiskeli puolitoista vuotta Tu-
run yliopistossa luonnontieteitä, mutta
siirtyi Helsinkiin kauppatiteiden opsikeli-
jaksi, kun professori Granö väitti biologi-
an opettajan vakansseja löytyvän heikos-
ti.  Luonto ei häntä lakannut koskaan kiin-
nostamasta.

Ilmarin ritariveli, jalkaväenkenraali
Adolf Ehrnrooth sanoo Honkasen olleen
toimen mies, joka teki poikkeuksellisen
paljon isänmaan ja maanpuolustustyön

hyväksi  sodan aikana ja sen jälkeenkin.
 - Oli kiltamme onni, että ‘’Impasta’’,

synnynnäisestä johtajahahmosta ja rehdis-
tä aseveljestä, tuli ensimmäinen puheen-
johtajamme. Hän teki nopeasti oikeita
päätöksiä, joista pidettiin tiukasti myös
kiinni, everstiluutnantti evp. ja killan 1.
sihteeri Toivo Lehmusvirta, 83, muistelee.
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KOTISEUTUKOKOELMA. Imppa oli
kotiseutumies ja keräilijä, jonka jäljiltä
on tallella paitsi laaja asiakirja-aineisto
mm. urheilusta, viime sodista ja maan-
puolustyöstä myös iso ruuti- ja teräase-
kokoelma.
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“Kolmannen polven
lotta“

nään. Jo nyt on käynyt ilmi, että mm. sisäi-
sessä tiedonkulussa on parannettavaa, Vuo-
rinen toteaa.

Myös yhdistyksen jäsenten ikärakenne
huolettaa puheenjohtajaa.

- Sisarkunta tekee todella hyvää työtä.
Jäsenistömme on kuitenkin melko ikäänty-
nyttä, joten nuorennusleikkaus olisi enem-
män kuin paikallaan. Pitäisi löytää ne keinot
ja houkuttimet, joilla nuoret saisi innostu-
maan tästä hienosta harrastuksesta, Vuori-
nen pohtii. Yhtenä tavoitteenaan hän mainit-

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Ville Aaltonen

Susanna Vuorinen on järjestyk-
sessään Säkylän Sotilaskotiyh-
distyksen 6. puheenjohtaja. Hä-
nen oma “sotku-uransa” alkoi
kiireapulaisena 1980-luvulla.
Vapaaehtoisena sisarena hän
toimi aluksi lähinnä liikkuvan
sotilaskodin tehtävissä, mutta
vuosien saatossa tarjoilujaosto
on tullut omimmaksi. Johtokun-
nan työskentelyyn Vuorinen on
osallistunut vuodesta 1994, vii-
meksi varapuheenjohtajana.

- Sotilaskotityö on ollut yk-
kösharrastukseni jo pitkään, 13-
vuotiaan tytön ja 11-vuotiaan
pojan äiti kertoo. Rajallisesta
vapaa-ajastaan Susanna pyrkii
löytämään tilaa myös avanto-
uinnille, jumpalle ja rivitanssil-
le.

Haasteita riittää

Uusi puheenjohtaja tunnustaa olevansa
isojen haasteiden edessä. Edeltäjät ovat teh-
neet hyvää työtä, mutta aina löytyy paran-
nettavaa ja kehitettävää. Yhtenä huolenai-
heenaan Vuorinen mainitsee palkatun hen-
kilöstön työssä jaksamisen.

- Tarkoituksenani on käydä kahdenkes-
kiset keskustelut jokaisen työntekijämme
kanssa, ja selvittää, missä nykyisellään men-

see myös sisarkunnan me-hengen
ja yhteenkuuluvaisuuden lisäämi-
sen.

Perinteet velvoittavat

Pääkaupunkiseudulla syntyneen
39-vuotiaan Vuorisen iloiseen ja
hymyilevään ilmeeseen tulee äk-
kimuutos, kun puhe kääntyy hä-
nen arvoihinsa. Kasvot vakavoi-
tuvat ja kyyneleet ilmestyvät sil-
mäkulmiin.

- Isänmaallisuus ja maan-
puolustus ovat aina olleet minul-
le erittäin tärkeitä. Isoäitini toimi
lottana ja äitini pikkulottana. Iso-
isäni oli hirveän ylpeä kuulles-
saan, että olen liittynyt sotilasko-
tisisariin.

Tuo samainen isoisä toimi
sodan aikana Utön linnakkeen päällikkö-
nä. Kun sisaret tekivät taannoin kesäret-
kensä tuolle saarelle, merkitsi se Vuorisel-
le muutakin kuin tutustumista uuteen ym-
päristöön. Isoisän sotamuistot pääsivät
vihdoinkin valloilleen alkuperäisellä ta-
pahtumapaikallaan.

- Se oli äärimmäisen hieno tunne.
Tuntuu myös mukavalta, kun Utön soti-
laskoti on nykyisin yksi kummisotilasko-
deistamme, Susanna Vuorinen iloitsee.

Vuoden alussa Säkylän Sotilaskotiyh-
distyksen puheenjohtajana aloitta-
neella Susanna Vuorisella on selvä
suunta siitä, mihin hän pyrkii yhdis-
tystä luotsaamaan.
- Tavoitteenan on aktiivinen, tässä ja
nyt elävä yhdistys, joka haluaa ja ky-
kenee vastaamaan muutoksen haastei-
siin, Vuorinen listaa ajatuksiaan. Hän
tunnustaa olevansa myös ajoittain
huolestunut sotilaskodin palkatun
henkilöstön jaksamisesta.
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Viherhiukkaset Koonnut Marjaana Vihottula
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tapahtumia:
● 2.1. pitsailta, jossa pitsoja tehtiin 322 kappaletta
● 3.1. kotiuttamisjuhla, mukana Raija Rinne ja Marita Torkkeli
● 11.1. alokkaiden tulojuhla, mukana Aune Levander, Liisa Rä-
sänen, Anna-Liisa Syrilä ja Leena Korpela
● 13.1. alokkaiden tulojumalanpalvelus (kolme tilaisuutta),
mukana Raija Rinne ja Marita Torkkeli
● 22.1. avantouintia Katismaalla, mukana 14 sisarta
● 26.1. arkistonhoitokoulutuksessa Sota-arkistossa , Tuija Ryö-
mä
● 30.1. varusmiesten konfirmaatio Turussa, mukana Liisa Es-
kola ja Marita Torkkeli
● 1.2. historiikkitoimikunta aloitti työnsä, mukana Liisa Räsä-
nen (kokoonkutsuja), Eeva Luoto ja Marjaana Vihottula
● 4.2. LSK-jaoston Euro-koulutus, mukana 5 sisarta
● 5.2. metsäkirkko sekä ääni- ja valonäytös, mukana 15 sisarta
● 12.2. Miss Suomi-finalistit sotilaskodissa
● 14.2. alkaen sotilaskotiapulaisen äitiyslomasijaiseksi Tarja
Väisänen
● 16.2. Porin Prikaatin vuosipäivä. Puheenjohtaja Susanna
Vuorinen lahjoitti yhdistyksen puolesta prikaatille urheiluväli-
neitä varusmiesten liikuntaharrastusten tukemiseksi
● 16.2. varusmiesten 1/2002 vala Huovinrinteellä. Kiitos kai-
kille töissä olleille lukuisille sisarille.
● 25.2. henkilökunta koulutus- ja virkistysristeilyllä Maarian-
haminassa
● 4.3. - 5.4. työssäoppimisjaksolla leipomossa Outi Juhola Po-
rin Palveluopistosta
● 6.3. pitsailta sotilaskodissa, pitsoja tehtiin 113 kappaletta
● 11.3. uusien sisarien koulutus sotilaskodissa
● 21.3. Säkylän sotilaskotiyhdistyksen kevätkokous

Vapaaehtoisten sisarten työpanos vuonna 2001 oli jälleen hieno.
Heidän työtuntinsa sotilaskodin eri toiminnoissa vastaavat noin
kolmea (3) henkilötyövuotta. Suurkiitos kaikille!

Tulevia tapahtumia:
● 22.4. Osaava sisartapahtuma sotilaskodissa. Tapahtumasta si-
sarille lähetetään erillinen sisartiedote.

Puheenjohtaja Susanna Vuorinen
Varsinaiset jäsenet

Tarjoilujaosto Raija Rinne
Kirjastojaosto Liisa Räsänen
Varusmiestilaisuudet Aune Levander
Koulutusvastaava,
uudet sisaret Eeva Luoto
Koulutusvastaava Marja Syrilä
Lsk-jaosto Terttu Inkinen

Varajäsenet
Tiedotusjaosto Marjaana Vihottula
Tarjoilujaosto Marita Torkkeli

Yhteysupseeri Harri Sahlstein
Sotilaskodinhoitaja Merja Lankinen
Kokoussihteeri Tuija Ryömä

HERKÄLLÄ KORVALLA. Susanna Vuorinen kuuntelee
varusmiesten toiveita sotilaskodin palvelujen kehittämisek-
si. Kuvassa  jääkäri Anssi Vuori (vas.), alikersantti Petri
Hämäläinen ja jääkäri Jukka Tyynelä.

Haluatko vihreyttä
elämään – liity
vihreisiin sisariin
Iloista yhdessäoloa, ystäviä ja retkiä.

Ota yhteyttä Tuija Ryömään, puh. 867 0430.

Sotilaskotiyhdistyksen johtokunta ja
vastuualueet vuonna 2002.
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Missit sotapoikien
silmänilona

Huovinrinteen sotilaskoti oli tungokseen asti
täynnä varusmiehiä ja lehdistön edustajia helmikui-
sena tiistai-iltana, kun Miss Suomi 2002 –finalisti-

kiertue saapui esiintymään sotilaille. Heti näytöksen
alkumetreiltä oli selkeästi huomattavissa missien
yleisön keskuudessa aiheuttama tiivis ja välitön

tunnelma.

Miss Suomi –finalistit valloitti
vat lähes tuhannen hengen ylei-
sönsä mm. perinteisellä uimapu-

kukierroksella sekä vauhdikkaalla
sporttiesityksellä. Missien astellessa
yksi kerrallaan catwalkilla, kävi
myös selväksi kuka oli yleisön suo-
sikki, sillä missiehdokas numero kuu-
si, tamperelainen Kiira Hirvonen nos-
tatti raikuvat suosionosoitukset aina
esiin astuessaan. Vaikka Hirvonen ei
Miss Suomi –finaalissa noussutkaan
palkintosijoille asti, oli hän Huovin-
rinteellä yleisöäänestyksen ylivoi-
mainen voittaja.

Tilaisuuden lopussa syntyi varsi-
nainen rynnäkkö esiintymislavan
ympärille, kun missit jakoivat nimi-
kirjoituksilla varustettuja valokuvi-
aan kaikille halukkaille. Mitään jär-
jestyshäiriöitä särmät varusmiehet
eivät kuitenkaan aiheuttaneet, vaik-
ka tila oli käydä ahtaaksi kun kaik-
ki halusivat päästä tapaamaan
suosikkikilpailijoitaan. Toki la-
valla ja sen ympärillä oli järjes-
tystä ylläpitämässä tiukka soti-
laspoliisiryhmä, joka ei näyt-
tänyt olevan lainkaan harmis-

saan hieman erikoisesta komen-
nuksestaan.

Tyytyväisyys paistoi
varusmiesten ilmeistä

Poikkeuksetta jokaisella missien esiin-
tymisen jälkeen vastaantulleella varus-

miehellä oli tyytyväinen ilme kasvoil-
laan. Myös heiltä tippuneet kommentit il-
lasta olivat järjestään positiivisia.

- Loistava tapahtuma, kertakaikkiaan
hyvä. Tytöt kyllä ylittivät kaikki odotuk-
seni, kuvailee tuntojaan eturivistä esitystä
katsomaan päässyt alikersantti Jyrki Ahl-

gren.
- Tunnelma oli ehdottomasti

katossa. Saavuttiin lähes suoraan metsästä
tähän tilaisuuteen ja tuntui kuin oikea en-
keliparvi olisi ollut meille esiintymässä,
hehkutti alokas Tuomas Kiianlinna.

Myös järjestäjien taholta palaute oli
pelkästään iloista.

- Kaikki sujui hyvin ja yleisöllä oli
mukavaa, toteaa Säkylän Sotilaskotiyhdis-
tyksen puheenjohtaja, Susanna Vuorinen.36
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- Pojat vaikuttivat todella tyytyväisil-
tä, Vuorinen iloitsi.

- Oli ilo katsella kun yleisö nautti, yh-
tyi sotilaskodin toimistonhoitaja Tuija
Ryömä.

- Enempää yleisöä tänne ei olisi mah-
tunutkaan, siinähän olisi jo betoniseinät-
kin kaatuneet, Ryömä nauraa.

Porin Prikaatin Varusmiestoimikun-

nan puheenjohtaja, aliker-
santti Pyry Liukas kiitteli
sotilaskotiyhdistystä.

- Tilaisuus oli erittäin onnis-
tunut, ei olisi paremmin voinut
mennä, totesi Liukas.

- Järjestelyissä mukana oli noin 15
hengen ryhmä VMTK:n toimihenkilöitä ja
edustajia, kuitenkin Tuija Ryömän koke-

mus tällaisten tapahtumien järjestämises-
sä sotilaskodissa osoittautui korvaamatto-
maksi, Liukas kiitteli. 37

Teksti ja kuvat: Ville Aaltonen

JOSKUS RYNNÄKKÖ VOI OLLA MIELLYTTÄVÄÄ.
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Tupa 1
Alik Ahlbäck Kenneth 21 v
Nokia
Tällä antimaterialistilla ei ole huolta
varusteista...koska niitä ei enää kohta ole
jäljellä.
Motto: “Aivan sama...”

Alik Alén Ville 20 v
Yo, Jyväskylä
Testosteroni-ihme. Tuulahdus kivikaudelta.
ÄLYTÖN LEKA!
Motto: ”Aivan älytöntä!”

Alik Forss Ville 19 v
Graafikko, Helsinki
Sluiba Kuningas! Nakkisuojien vankkuma-
ton mestari. Kun on ääntä tarpeeksi ei tarvi
tehdä mitään..?
Motto: “Veeämteekoo”

Alik Huittinen Lauri 20 v
Lappeenranta
Lappeenrannan miliisi, joka tuunaa auton
kuin auton. Tuleva Polliisi, toivottavasti.

Alik Ikonen Janne 20 v
Yo, Heinävesi
Peloton palomies. Norjalainen troolari 67v.

Suomen Kansainvälinen
Valmiusjoukko

Alik Kattan Robert 21 v
Vartija, Kirkkonummi
Snus & Snor! Blueshuuli. Kun tämä mies
menee pehkuihin, muilta menee peltorit
päähän

Alik Koponen Markus 20 v
Yo, Laukaa
Jokailtainen siirappiannos taattu. Siirappi-
Simo/Romeo
Motto: “Mää rakastan sua.”

Alik Lehto Peter 19 v
Yo, Helsinki
Hajotuksen ruumillistuma!

Alik Meriläinen Mikko 20 v
Opiskelija, Järvenpää
Ei kasvoja, vain naama.
Motto: “Ei oo todellista!”

Alik Miettinen Timo 20 v
Helsinki
Kiihtyy 0-100 1 sec. Sinkonsa mittainen
mies.

Alik Myöhänen Olli 20 v
Paperityöntekijä, Kuopio
Viettää salilla kohta enemmän aikaa kuin
palveluksessa. Naistennaurattaja jonka
karkkivarasto on tuvassa numero 2.
Motto: “Lähetäänkö puntille?!”

Upskok Oikkonen Joonas 20 v
Rovaniemi
Tuvan hiljainen, tuleva res.upseeri. Tuvan
oma Upskok, ollaan sitten tiukan valvovan
silmän alla..?

Alik Pettersson Jere 21 v
Yrittäjä, Espoo
...Ja tuvan munkki, sämpylä ja Pantteri-
kiintiö täyttyy varmasti! Veikan tuleva
haastaja. Tuvan lipputanko, taitaa helikop-
terikoulutus hieman pelottaa.
Motto: ”No, niin, no...”

Alik Salomäki Jari 19 v
Järjestyksenvalvoja, Järvenpää
Kiihtyy 0-100 2 sec. Myös tuleva sinitakki,
toivottavasti... Maa ei ole sen jälkeen enti-
sensä.

Tupa 2
Jääk Hynynen Riina 19 v
Yo Sonkajärvi
Rimpula poistuttaa luutnantteja. Pieni nai-
nen joka tykkää isoista autoista ja nukkuu
oudoissa asennoissa. Kaikkien prikaatin
joukkueiden himoitsema pasikuski.
Motto: “Kun männöö mönkään, niin män-
nöö mönkään.”

Jääk Kärkkäinen Eeva 20 v
Yo, Vantaa
Pippurinen jekkupussi, jolla on alushousut
usein huonosti. Kärkkäisen sota ei lopu kos-
kaan,   heittää öisinkin kranaattia käytäväl-
lä. Eeva vempassa: “Tiputtele mun suuhun
karkkeja!”
Motto: “Kun odottaa pahinta, kokee vain
positiivisia ylläreitä.”

Alik Lalli Rebekka 28 v
Merimies, Turku
Himosärmääjä joka aloitti käskyttämisen
harjoittelun jo alokasaikana. “Nonii, missä
on se hakku...eiku se, se pitkä metallinen
keppi? Niin siis kanki!” Tuvan bailupupu.
Motto: “No se meni.”

Jääk Lyytikäinen Pauliina 20 v
Yo, Vihti
Suurjännääjä joka jaksaa stressata niin tu-
van siivouksesta kuin tupakaverin ponnaris-
ta ja väärä jogurtinsyöntityyli aiheuttaa jo
epätoivoa. Sympaattinen ilopilleri joka oi-
keasti viihtyy lämärinhommissa .
Motto: “Komppania huudettu!”

Jääk Lyytikäinen Saila 20 v
Paimio
Yrittää kovasti todistaa, että femmalla vielä
ehtii suihkuun...ja epäonnistuu. Täyshärö
täti, jonka kaappi alkaa tuvan ovesta.
Motto: “Ehtii, ehtii...”

2. Jääkärikomppania
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Jääk Maijala Heidi 19 v
Yo, Kuopio
Tuvan ainoa asukas joka osaa nukkua hiljaa.
“Mikä hymyilyttää, alokas Maijala?” Kika-
tus kuuluu naapurikomppaniaan saakka.
Motto: “Tää on taas niin tätä...niin no.”

Jääk Mekkonen Katri 20 v
Yo, Tampere
Joukkuejohtajien kauhu: ei kannata tulla
kyselemään tyhmiä! Loppuleiristä tumput
“juttelevat” ja “ampiaiset” kiusaavat. Tar-
vittaessa nopea ja tehokas...jotta pääsee
pian rötväämään.
Motto: “Noo...vähänhän sitä taisi tulla kiu-
kuteltua.”

Jääk Ruokonen Satu-Päivi 23 v
Vartija, Helsinki
Liika särmääminen stressaa...laittoi kerran
hiuksensa oikein: joutui ahdistuksen par-
taalle.      Jääkäri Mekkonen, ainakin muiden
mielestä. Sadun levottomat unet pitävät toi-
sinaan koko tupaa valveilla. “Mä en ymmär-
rä, miks se roskis pitää tyhjentää?!?”
Motto: “No niin, MÄ olin oikeessa!”

Alik Seppinen Lotta 19 v
IB-ylioppilas, Oulu
Ei mennyt inttiaika hukkaan: kihlattu löytyi
ja otsatukka kasvoi pois. Gonahti Lahdessa
lopullisesti.
Motto: “Kyllä intissäkin voi elää jos tekee
tarpeeksi peliliikkeitä.”

Jääk Sundström Tia 22 v
Yo, Tuusula
Superpositiivinen pikkuruinen, joka jaksaa
loppuun asti uskoa, ettei asiat ole niin pa-
hasti kuin miltä näyttää. PKM sylissä (tai
otsassa) joka tilanteessa. Rakasti koneki-
vääriään enemmän kuin miehiä? Tetsarin
joka kolo täynnä eväitä.
Motto: “Huomenna mä alotan uuden elä-
män!”

Jääk Tervonen Niina 19 v
Yo, Masku
Vahinkohärvääjä: ketään luutnanttia korke-
ampiarvoista ei kannata tervehtiä. Kaappi
täynnä nannaa, eikä kukaan kerro sitä Nii-
nalle. Komppanian särmin punkka.
Motto: “Sitten niin.”

Tupa 3
Kers Aalto Esa 19 v
Haapamäki
Komennuksella tai bongailemas tipuja. Jos
haluat laihtua armeijassa, syö aina Aallon
vieressä!
Motto: “Herra yliluutnantti, ku tarttis hiih-
tää.”

Alik Berg Jarno 19 v
Kondiittori/Leipuri, Rovaniemi
Pisin parta sitten Juha Miedon. Lapissa rok-
kaa ja neljäntuulenlakki päässä.
Motto: “Älä mene kohdasta mistä aita on
matalin, kierrä se...”

Slum Keinänen Johannes 19 v
Puualan artesaani, Kontiolahti
Yksittäinen sluiba Joensuusta. Osaa ärsyttä-
misen jalon taidon.
Motto: “Nappi naamaan ja menox”

Slum Koponen Sami 19 v
Yo, Tikkakoski
Sälli joka vihaa omaa nimeänsä.
Motto: “Hello Billy Boy”

Slum Kylmäluoma Esa 20 v
Opiskelija, Vaasa
Unohtaisi oman päänsäkin jos se ei sattuisi
olemaan kiinnitettynä hänen runkoonsa.
Motto: “Mä olen mies jonka ympäriltä tava-
rat viedään.”

Slum Mölkänen Mikko 19 v
LVI-asentaja, Mikkeli
Joka kodin “putkimies”. Mikkelin kovin tet-
saaja.
Motto: “Sluipaa aina kun on mahdollista.
En ole tulossa.”

Upskok Pohjoisaho Kosti 19 v
Tekn.yo, Seinäjoki
Mr. Nice Guy
Motto: “Mikä ei tapa se vahvistaa”

Alik Saalimo Petri 20 v
Tekn.yo, Parola
Kylpytakki ruskealla vyöllä. TJ aina enem-
män kuin muilla.
Motto: “Itsekuri on paras kuri!”

Alik Vainionpää Timo 19 v
CNC-koneistaja, Jämijärvi
Lännen nopein nukahtaja, korisee ennen ai-
kojaan.

Alik Vierimaa Ville 19 v
Yo, Helsinki
Stressaa koko tuvan puolesta. Mies jolla tu-
levaisuus meteorologina tai viittomakielis-
ten uutisten lukijana.
Motto: “Ei oo todellista!”

Alik Vinnenmaa Tapio 20 v
Oulu
“Lonnenmaa” ei stressaa eikä spennaa. Op-
timisti.
Motto: “Aivan sama, en oo tulossa.”

Alik Virkkala Juha-Matti 20 v
Tanssija, Kaustinen
“Esko” on kansantanssija kaustisilta. Kyl-
pytakki vihreällä vyöllä.
Motto: “Hei onx mun puhelin sykkiny?
Hyvä biisi, hyvä biisi!”

Alik Vuorenmaa Mika 20 v
Nopeuslaskija, Seinäjoki
Vauhti korjaa virheet elämässä ja rinteessä.
Tekee peliliikkeitä unissaankin.
Motto: “Köyhät kyykkyyn!”

Tupa 4
Kers Huhtanen Kerkko 20 v
Yo, Jämsänkoski
Pojat antoivat synttärilahjaksi raajarikon ja
reilusti vemppaa.
Motto: “Arvet ei tapa, ne vaan kaunistaa.”

Alik Huida Mikko 19 v
Yo, Pori
Punkka ja peltorit miehen parhaat armeija-
kaverit. Puoli kaappia patjan alla säilössä.

Alik Kangasniemi Kari 20 v
Yo, Kokkola
Vuorokauden ympäri yhteys TiKeen. Pri-
kaatin paras kuusen kaataja!
Motto: “Bravo niner, this is Kari, over.”

Upskok Karlsson Jouni 20 v
Yo, Turku

Upskok Kippo Sakari 19 v
Yo, Kerava

Alik Melamies Mika 20 v
Yo, Helsinki
Ei tunne Kehä 1:n ulkopuolista elämää.
Suomen maantieto hallussa: Nokia ja Naan-
tali lähes naapurikuntia Mikan mukaan.
“Automaalari tulee meille viikonloppuna!”
“Mä meen Lappiin      kattoo mummoo vii-
konloppuna!” Sori pojat te ette voi tulla
meille! On siinä kaveri.

Alik Pöntinen Lauri 19 v
Yo, Ristiina
2.JK:n Moto-huuhaa. Kantaa harmaata tak-
kiaan ylpeydellä! Särmin Moto-Au kautta
aikojen: “Mä tein sentään pinkan!”
Motto: “Se on helppoa kun sen osaa...”

Alik Raehalme Riku 19 v
Yo, Riihimäki
Tuvan Tukkajumala. HPK:N ja brittifutik-
sen vankkumaton kannattaja. Toiveammat-
ti: farmari Turkhaudassa.
Motto: “Kaiken voi tehdä helpomminkin.”

Alik Rapo Markku 20 v
Kauppatiet.yo, Naantali
Nipponin varmaotteinen omistaja. John
Rapo, Rapu-san. “Mitä?! Eikö kukaan muka
tiedä Ron Jeremyä?”
Motto: “Reservissä levätään.”

Alik Rihkajärvi Olli 19 v
Yo, Jämsä
Rinnepoliisi Raimon poika. Jämsän Gigolo.
Jäätyi Säkylän kebabilla kuin inkkari jääti-
köllä:     “Kuka kyselee meidän Sannaa?”
Päällikkö -avautuu aina ja kaikille.
Motto: “ULOOOOS!!”

Alik Riihinen Ville-Petteri 20 v
Yo, Kuopio
Miehen löytää VKS:stä, lomilta tai kuraat-
torilta. Nimikirjaimet kertoo miehen todel-
lisen luonteen. Rintakarva Riihinen tietää
ainakin itse olevansa kipeä. Käyttää naisten
deodoranttia. Katsoo iltaisin tuvan hämä-
rässä kaiholla vuoristosairaalan valoja.
Motto: “Karvoistani en luovu!”

Alik Rönkkö Tommi-Petteri 19v
Ajoneuvo-asentaja, Iisalmi
Kulkee käet taskussa ja kumikengät jalassa.
Suorasanainen savolainen, aina kommentti
asiaan kuin asiaan.
Motto: “White pride worldwide”

Alik Siikanen Juho-Pekka 19 v
Yo, Lehtimäki
2.JK:n perusrakenteet hengittää öisin Siika-
sen mukaan. Sai mitä halusi KV-kaudelta:
vekin barettiin ja kaaren lomatakin hihaan.

Alik Tulonen Ville 23 v
Insinööri, Sauvo
Pappa. Tulonen on oppinut, että on parempi
olla hiljaa jos ei kysytä mitään.
Motto: “Jos teet jotain, tee se kunnolla tai ei
ollenkaan.”

Tupa 5
Alik Ahonen Lauri 19 v
Yo, Längelmäki
Rötvää punkassa aina kun mahdollista.
Tykkää nukkumisesta. Tuvan romantikko.
Punttisalilta loppuu painot kesken, kun Lau-
ri rupeaa reenaamaan. Liikkuu tuvassa aina
mahdollisimman vähissä vaatteissa. “Ei nää
mun tissit kasva koskaan!”
Motto: “Tosi rakkaus odottaa!”

Alik Gröhn Jari 19 v
Opiskelija, Joensuu
Tuvan mukavin mies. Etsii tosissaan elä-
mänkumppania armeijasta, etenkin alokkai-
den joukosta. Tuvan kävelevä jukeboxi!
“Mun täytyy kävellä näin”... Naiset huo-
mio! Tässä olis teille miehinen mies, mu-
siikkimaku: Anssi Kela, Jari Sillanpää...
Motto: “Reidet kuntoon pojat!”

Alik Haikola Jukka-Pekka 19 v
Konepuuseppä, Suomussalmi
Suomussalmen susimies susirajan takaa.
Dimmu Borgir, Children of Bodom uppoo
tähän mieheen kuin märkä kivi.
Motto: “Elä mene siitä missä aita on mata-
lin, vaan missä se on poikki.”

Alik Hakola Sami 19 v
Opiskelija, Jalasjärvi
Tulevaisuuden opettaja? Pitää tuvassa luen-
toja hiljaisuuden jälkeen aiheesta kun ai-
heesta. Ei oo Geishaa parempaa! Tuvan DJ,
paitsi että soitin kiellettiin... Kauhajoki-Ja-
lasjärvi-ottelun ensimmäinen osapuoli ja ot-
teluperinteen perustaja...
Motto: “Kerran luulin olevani väärässä,
erehdyin!”

Alik Helle Ossi 19 v
Yo, Pirkkala
Käyttää kaiken ylimääräisen ajan nukkumi-
seen. “Oon käyny ainaki tuhansia kertoja
Diivas.” Maailman seitsemäs ihme jos tämä
mies ei käynyt lomilla Diivas bailaas.
Motto: “Uskomatonta settiä!”

Alik Kauppinen Arto 19 v
Varatoimitusjoht., Kajaani
Naistenmies. Viriili nuorimies. Jos totta pu-
hutaan, niin tässä on jämpti ja sanojensa
mittainen mies. “Turpa kiinni apinat!”
Motto: “Rupee porukka saamaan!”

Alik Keränen Janne 19 v
Ravintolatyöntekijä, Tampere
Noppasoppa rules! Mies joka ruokkii vaik-
ka pataljoonan kahdesta kalasta sekä kol-
mesta leivästä. Ja se on Kivi, Sakset,
Paperi...eli juu!
Motto: “Ei oo, ei tuu, eikä tilata!”

Alik Lievonen Seppo 20 v
Yo, Joensuu
Nyt poijjaat painitaan!!! Kihittää itsekseen.
Sheriffin apulainen.
Motto: “Tipaton tammikuu, en oo kuulluk-
kaan!”

Alik Maahi Jani 19 v
Opiskelija, Tikkakoski
Puhuu välillä ihan ihme kieltä: “Lötköllä
komoo”, “Huntta”??! Tikkakosken murret-
ta? Onko      missään vielä ylimääräistä ruo-
kaa?
Motto: “Muistakaa pojat missä ollaan -”ar-
meijassa”.”

Upskok Markkola Pekka 19 v
Yo, Ikaalinen
Tuvan kunnia-alikersantti. Niin saat Ana...
“Hei nyt vähän pienempää ääntä, jooko?
Kelloki on melkeen kymmenen...” F.E. Sil-
lanpään laulu rules!
Motto: “En oo menossa tiedustelu-kurssil-
le.”

Alik Marttila Tommi 19 v
Opiskelija, Jalasjärvi
Jalasjärven kultapoika. Pillarihaukka. “Mi-
hinä ..tussa!” Mies joka on “tauolla”...
Motto: “Mihnä v...ssa on kaikki meidän
“pokkarit”?!”

Alik Mattila Ilkka 20 v
Yo, Haapavesi
Periaatteen mies. Tuvan sheriffi. Nukkuu
Peltorit päässä. Ei luovuta vaikka TIETÄÄ
olevansa väärässä!!
Motto: “KIIRE!!!”

Alik Räisänen Samuli 21 v
Opiskelija, Kuopio
Uhkasi haastaa armeijan oikeuteen, kun ei
saa lomaa. Tuvan korkeimmat puhelinlas-
kut. “Hermosavut helpottaa.”
Motto: “Lomille?! En oo menossa.”

Kers Saarikoski Sami 19 v
Yo, Kauhajoki
Äireen pikku Sami. Sotkun edulliset munkit
uhkaavat tämän Kauhajoen lupaavimman
futaajan uraa. Iloinen vesseli, jonka pää
pyörii kuin majakan valo. Puhuu yöllä, kun
päivällä ei kerkee...SKIPPADAPPA DUU!
Kauhajoki-Jalasjärvi-ottelun se toinen osal-
listuja.
Motto: “Näillä puheilla, puhumatta paras!”

Tupa 6
Alik Halminen Juha-Matti 20 v
Pori
Aito porilainen...ja sen kyllä huomaa. Huo-
men-TA Heikkilä. Tuleva gona vänrikki!
Tänään alkaa karkkilakko...
Motto: “Ovi kiiiiinni!”

Alik Heikkilä Petri 19 v
Yo, Kuopio
Luupaavin kv-mahan alku. Mitä mitä mitä
mitä mi-tä. Silviisii-tälviisii. No Ei! Mähän
särmäsin jo kerran sen hihnan. Sykkii alok-
kaiden kanssa kuin pieni sika.
Motto: “Huomen-TA!”

➤ ➤ ➤
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Alik Hämäläinen Pentti 20 v
Yo Helsinki
Asenne taistelija. Työmyyrä! Yöeläin! Tu-
lee mieleen Se Kir-ju-ri.” Herää eloon hil-
jaisuuden alettua ja katoaa yön pimeyteen.
Tulenjumala.
Motto: “Kylä hoituu, ja helposti.”

Alik Ihlberg Klaus 19 v
Yo, Haukipudas
Pohjosen säätäjä, jolla on iso ääni ja vähän
asiaa. Ajoittain pientä peliliikettä havaitta-
vissa. Tosi asennetaistelija.
Motto: “Vältetäänkö palvelusta?”

Alik Jääskeläinen Jaakko 20 v
Yo, Helsinki
Tuvan babyface hymypoika. Tuvassa rak-
kautta ja respectii. Kun Avain vaikuttaa hi-
luseen mugava tai jotain.
Motto: “Mitä  tässä on kastiketta!”

Alik Kontro Samppa 20 v
Yo, Nurmes
Urkki kurkkii. Poksulehti aina mukana ja
tyynyn alta löytyy käytettyjä nessuja...mieti
sitä! Tuvan pokemouse.
Motto: “Se on that´s it.”

Alik Laatio Timo 20 v
Opiskelija, Espoo
Karhu. Aitoo. Tai niin no joo. Omaa patou-
tumia silmälasipäisiä ihmisiä kohtaan. No
niin no... Lukee vieläkin samaa kirjaa jonka
aloitti jo alokasajalla.
Motto: “Anna hali! No joo mut silti. No iso
kyynel.”

Alik Lönnmark Teemu 20 v
Yo, Äänekoski
Piilonatsi. Osaa kääntää “Mein Kampf:in”
kansankielelle. Iceman, joka ei pienistä hät-
kähdä. Elää metsässä tonnikalalla ja eksyy
50:n metrin tetsauksen jälkeen 12:ksi tun-
niksi.
Motto: “Tota noin niin ku...”

Alik Pietikäinen Antti 20 v
Opiskelija, Somero
Tuvan lokki! Aina pieni säätäminen päällä.
Tuvan jekkumies. Kumma vaan että kukaan
ei vaan tajua hänen “humoristisia”
jekkujaan...Miksiköhän?...
Motto: “En se ollu mää!!! En varmaan
ollu!...Hö, mistä arvasit?”

Upskok  Rautiainen Ville 19 v
Yo, Oulu
Tuvan synkkis. Häpeää tupatovereitaan.
Basha mies mut silti yrittää. Siivoaa tupak-
kakopin päivittäin jos 6 tuvasta on kysymys.
Uskomaton virhesilmä.
Motto: “Mikä tämä on? Laatio pyyhe pois
sängyltä.”

Alik Sarpola Tomi 20 v
Ravintola-huoltamotyöntek.,
Espoo
Listaykkönen! Tosi natsi, joka ei tullut tän-
nekään hakemaan kalakavereita. Päältä to-
simies, mutta alta paljastuu viestimies. Tu-
van kaunein hymy kun nainen soittaa... Tu-
leva kersantti. Nuija ja tosinuija, this is alfa
9er.
Motto: “No niin, menikö nyt vahvasti?”

Alik Sutinen Tomppa 22 v
Yo-merkonomi, Tornio
Tuvan pappa. Komppanian Tukkukauppias.
Ikä painaa miestä punkan pohjalle. Nuuska-
muikkunen (älykäs diileri pysyy itse kuivil-
la).
Motto: “Komppania! Kauppa auki...”

Alik Toni Ilpo 19 v
Tampere
Tosi säätäjä. Hirvee pelimies. Alkaa jo
osoittaa gonahtamisen merkkejä. Pois on
päästävä syyllä tai toisella. Kersantin raudat
heitetty pois jo useita kertoja. Hukkaa omai-
suutta jopa omaan taskuun. Lomien ja ko-
mennusten välillä vain VLV.
Motto: “Peliliike päivässä pitää psykiatrin
loitolla.”

Alik Varhia Ville 20 v
Yo, Säkylä
Gonahiihtäjä, paikallinen lupaus. Tuleva
kapteeni. “Pojasta polvi paranee.” Sukka-
housutaistelija. “Miksei nappaa?” Käyttää
tupaa lähinnä suksien säilytykseen.
Motto: “Sori, mut pitää lähteä komennuk-
selle!”

Tupa 7
Korpr Avikainen Matti 19 v
Mikkeli
Tuvan välinesotilas. Särmännyt yli puolet
2.JK:n bareteista. “Auttakaa nyt miestä mä-
essä”,  totesi Avikainen kiskoessaan jo tois-
ta tetsaria päälleen...
Motto: “Älä koske mun barettiin!”

Korpr Halonen Heikki 19 v
Viitasaari
Kyllä Lampa hoitui hyvin yhdelläkin peu-
kalolla. Mies on ikuinen hymynaama. Tyk-
kää kelistä kuin kelistä! SA-kauden toiseksi
särmin tiedustelija.
Motto: “Mahtavaa!!”

Jääk Heikura Heikki 19 v
Pudasjärvi
Omaa komppanian naisellisimman aivas-
tuksen. Jos jotain on hävinnyt, löytyy se
Heikuran kaapista. Heikistä tulee isona Val-
koisen ritarikunnan risti. Tuvan pahin avau-
tuja.
Motto: “Kirosanoja...”

Korpr Kontiosalo Lassi 22 v
Opiskelija, Rovaniemi
Pelimiehistä pelimiehin. Kusettaa kaikkia
rättivarastosta Finnairiin... Pohjoisen mat-
katoimisto. Mies, jolla on ainakin kahden
päivän pysyvä mappi!
Motto: “Älkää nyt vanhaa sairasta miestä.”

Jääk Korpela Mikko 19 v
Yo, Hyvinkää
Hyvinkään lahja maailmalle. Iso mies ja
pelkää suihkua. Mr. Bean look alike.
Motto: “Fakiit! Jees okei!”

Korpr Koskinen Henry 20 v
Jyväskylä
Mitch Buchannon wannabe! Iso mies joka
möykkää aina hiljaisuuden aikana peltorit
päässä. Komppanian hipsuvarvas, josta liik-
kui J-kaudella sangen huolestuttavia juoru-
ja... Jenkkifutaripoliisi, joka haluaisi laittaa
kaikki häntä ärsyttävät pakettiin.
Motto: ”Oli koomista kun...”

Jääk Kuokkanen Heikki 20 v
Valkeakoski
Tamppikurssin priimus, joka gonahti heti J-
kauden alussa... Nykyisin etsii kaikki lailli-
set keinot sluibata.
Motto: “Jos ei kiinnosta, saako lähteä ko-
tiin?”

Jääk Loukonen Ville 19 v
Vaasa
Tuvan mr. Synkkä. Kuuntelee kaikkea ah-
distavaa. Paha pastori. Lukee Platonia ja
kirjoittaa päiväkirjaa taskulampun valossa
peiton alla.
Motto: “Nyt ei mee vahvasti!”

Jääk Mertala Aki 19 v
Pudasjärvi
Mies, jonka ilmeet suoraan kauhuleffasta,
kammottavaa... Armeijanuransa aikana
heittänyt yhden ainoan hauskan jutun.
Motto: “Uittu. Fakseik.”

Jääk Mäenpää Harri 21 v Yo,
Kaarina
Harri Turkkusest. “Ketä se oli, ketä kaatusis
tos ylämäes?” Öisin aina yhden hengen
trance reivit pystyssä. Poppi soi aamuun
asti. Tuvan parhaat unenlahjat. Mies nuk-
kuu 20h/vrk. ja silmät auki. 214 aamun jäl-
keen mies tajusi, että täällä tarjotaan joka
torstai hernekeittoa.
Motto: “Siis mitä ?? Häh??”

Jääk Nätkin Patrik 19 v
Pori
Löytyy kommentti asiaan kuin asiaan. Tuvan
moottoriturpa. Ihailee jenkkiautoja ja SS-wi-
kinkejä. Kahta ei vaihda: Oldsia ja vaihdetta.
SA-kauden toiseksi särmin tiedustelija.
Motto: “Ku*et ja pa*kat!”

Jääk Tunnel Indrek 24 v
Insinööriopiskelija, Vaasa
Tuvan isähahmo. Vanhuksella menee aina
hermot, kun lapset riehaantuu. Tietää kai-
ken pyssyistä ja paukuista. Vemppakunin-
gas. Ei vanhalla miehellä terveys kestä...
Punkka on aina särmätty ja sileä.
Motto: “Varmaan!!”

Tupa 8
Jääk Alanen Mika 19 v
Seinäjoki
Toinen, ei ku ensimmäinen Seinäjoen kak-
sosista. Ärsyttävän kiltti mies.
Motto: “Taas vietiin miestä ku pässiä narusta”

Jääk Esmaeilly-Ollfat Hamid 20 v
Kokkola
Mies, joka on aina vaiheessa, och samma på
svenska... 100 mk:n puuhapussi mukaan ja
TV-luokkaan.
Motto: “Oota kaks sekkaa”

Jääk Karlqvist Jussi 19 v
Tekn.yo, Oulu
Luulimme, että tuvassamme on yksi yli-
määräinen punkka, mutta koulutuksen puo-
livälissä sieltä löytyi sinkomies Jussi.
Motto: “Hiljaa hyvä tulee, jos on tullakseen.”

Korpr Laattala Jukka 19 v
Tekn.yo, Hartola
Nakkikone, joka ei hyydy koskaan. Särmä
taistelija, jonka taisteluvarustukseen kuuluu
moppi.
Motto: “Turpa kiinni nyt, puhukaa aamulla.”

Jääk Mitrunen Niko 19 v
Klaukkala
Älkää tehkö sitä virhettä, että meette herät-
tämään Nikon kesken unien... siitä nimittäin
seuraa välitön palaute.
Motto: “Kyllä mä ite tiedän kuinka kauan
mulla menee, ku mä oon valmis.”

Jääk Mure Henri 20 v
Yo, Tampere
Haluaa isona tullipoliisiksi, että pääsisi tut-
kimaan lapsia. Anoo lomia vain siksi, että
pääsisi käymään postissa.
Motto: “Kyllä minä tiedän, minä olen am-
mattilainen.”

Jääk Nahkiaisoja Pasi 20 v
Opiskelija, Kokkola
“Mä oon huolissani susta...” Kuraattorilla
vierähtää mukavasti sen verran aikaa, ettei
koulutukseen ehdi osallistua. Terveisiä ku-
raattorille.
Motto: “Osallistuuko tulituki?!”

Jääk Ojala Jaakko 20 v
Yo, Kälviä
Yksi meidän rantaruotsalaisista, joka on
KV-kauden hoitanut pannuja. Sana etuakse-
li saa  miehen nousemaan jopa sängystään.
Motto: “Eihän siitä tuu vääntöä paljo mi-
tään.”

Jääk Ojatalo Mika 20 v
Merkonomi, Himanka
Himangan Terminaattori, todellinen asfalt-
tisoturi, aina harmaata päällä. Miehen voi
kiteyttää lauseeseen: “On tapahtunut virhe.”
Motto: “Aivan sama.”

Jääk Prusti Kai 19 v
Yo, Seinäjoki
Ulkoisesti miehessä on yliluutnantin aines-
ta, mutta sisäisesti jääkäri on ainut sopiva
arvo. Mies on keksinyt auton... siis Sierran.
Motto: “Senkin hinnalla ois voinu ostaa
vaikka viinaa.”

Korpr Skyttä Lauri 19 v
Yo, Hyvinkää
“This is your master Skyttä! Can you tell no
of Pulkkinen”
Motto: “Beatles on ainutta oikeeta musiik-
kia, kaikki muu on...”

Tupa 9
Jääk Alanko Tero 20 v
Yo, Mäntsälä
Maailman kovin naistenmies (omien sano-
jensa mukaan).
Motto: “Mä en asu Mäntsälässä.”

Korpr Eklund Patrick 19 v
Yo, Kokkola
Tuvan oma gigolo marakatti. Oli kaikkien
naisten kaveri. Niinipalon kanta-asiakas.
Motto: “Oikein.”

Jääk Heino Mikko 19 v
Merkonomi, Tampere
Yritti liftata everstin kyytiin. “Aika väbä.”
Motto: “Onks täs maitoo?”

Jääk Kaitila Janne 20 v
Yo, Kuusjoki
Kuusjoen lahja Hollywoodille,Rupesi yöllä
esittelemään tupaa everstille.
Motto: “Et oo koskemas mun punkkaan!”

Jääk Kalenius Jukka 19 v
Metsuri, Saarijärvi
Kalle aamulla aina ensimmäisenä punkka
pedattuna ja mies siinä päällä unessa. Nuk-
kuu minuutilla.
Motto: “Taas olis natsiystäville töitä!”

Korpr Niemi Ville 20 v
Yo, Ylitornio
Huutaa. Lujaa. Karvaton poromies Jänkhältä.
Motto: “Lapissa rykiminen ei tarkoita ujoa
yskimistä.”

Jääk Niinipalo Henri 20 v
Portsari, Korso
Korso myy ja vaihtaa ihan mitä vaan ja ra-
hantuloa ei voi estää. Tallinnanveteraani
henkeen ja vereen.
Motto: “Hakkaa tattiis!”

Jääk Paananen Jarmo 20 v
Yo, Hollola
Jos ei saanut lomaa, kostovemppaa, jos sai
lomaa, juhlavemppaa, jos ei hakenut lomaa,
Pasin huolto.
Motto: “Ei jaksa kiinnostaa, EN OO ME-
NOSSA”

Jääk Saari Tatu 19 v
Yo, Tyrvää
Omaa Toyota-karvoituksen. Puhuu saksaa
unissaan.
Motto: “Pakko ei ole kuin kuolla.”

Jääk Salo Ville 19 v
Pelimanni, Ikaalinen
Saatanallisen hevin miehiä. Prikaatin kovin
jätkä sukset jalassa. “Mul on koko ens viik-
ko komennusta.”
Motto: “Meitä kaikkia musta kuolo päähän
koppaa.”

Tupa 10
Jääk Häkkinen Tuomo 19 v
Kalastaja, Pori
Lahnojen ystävä. Mennäkkö jälkiaukkiin
vai ei? Tupalaiset ihmettelevät mistä Häkä
on tullut. Kilahti! Elää kahta elämää, käyt-
tää yhtä lääkettä...väkivaltaa!
Motto: “Das ist wunderschön von dahinten
BABY!”

Jääk Jauhiainen Antti 19 v
Tuusula
Tuvan Clark Kent. Aina hereillä tai sitten ei.
Menee aidan ali siitä missä aita on korkein.
Motto: “Pakene puuhun.”
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Jääk Kankaanpää Mikko 19 v
Kurikka
Ikuinen VSP (=vapautus siivouspalveluk-
sesta). Nukkuu 20h vuorokaudessa. Aukai-
see ikkunat yöksi (varsinainen jääkarhu).
Motto: “En oo lährös.”

Jääk Lehtinen Juha 20 v
Tampere
Sinkomies ei singahda. Kellonsoittaja.
Motto: “Kaikki käy...missä on hiivaa.”

Jääk Lundqvist Niclas 19 v
Vaasa
Sorretaanko täällä suomenruotsalaisia?
Enemmän karvaa rinnassa, kuin koko tuval-
la yhteensä. Fiat Uno Fire:lla ajeleva “Herra
47”. Kätyri.
Motto: “Den glider in.”

Jääk Palosaari Antti 19 v
Koneistaja, Kaustinen
Osaa kolme sivistyssanaa ja käyttää kaikkia
väärin.
Motto: “En oo mikään nössykkä enkä väs-
sykkä! Enhän?”

Jääk Salmela Timo 20 v
Taikuri, Tampere
Määrittää uudelleen käsitteen pasikuski.
Roiske-Timppa.
Motto: “Mysteeri.”

Jääk Salmi Iikka 19 v
Poronhoitaja, Ylitornio
Kymppituvan Veksi pasikuski.
Motto: “Elämä alkaa napapiiriltä!!!”

Jääk Särmäkari Miika 19 v
Vedättäjä, Helsinki
Näyttää räppäriltä, mutta alkaa vetää Zulua
heti kun jotain tapahtuu.  Herkkä poika. “Mur-
teet ovat puhevikoja!”
Motto: “Faijas”

Jääk Tietäväinen Ilkka 19 v
Mikrotukihenkilö, Nokia
Mies ei suotta ole Nokialta: nenä kiinni kan-
nettavassa. Kertoo oman nimen jonka jäl-
keen jo kysyy: Mitah? Häh?...jaa mää vai?
Tuvan “tunnelman” nostattaja.
Motto: “Poijjaat tulkaas kattoon mitä täältä
löytyy”

Tupa 11
Jääk Huhta Jaakko 19 v
Yo, Alahärmä
Ei aina ihan juonessa mukana, vähän pit-
kähköt piuhat... Siivoushullu. Sellaista tar-
vitaan!
Motto: “Oi, meenny jo siitä!”

Jääk Huttunen Tuomo 21 v
Yo-merkonomi, Kokkola
Komppanian räjähdysherkin taistelija. Aina
vaiheessa, vaikkei omasta mielestään. Täs-
sä miehessä suomalaiselle sotilaalle omi-
nainen purnausmentaliteetti saavuttaa kor-
keimman asteensa.
Motto: “Mä en koskaan oo vaiheessa, jos-
kus se vaan näyttää siltä!”

Jääk Jansson Thomas 19 v
Yo, Kokkola
Tän pitäis varmaan olla ruotsiksi. Haistaa
kaikki suklaanakit.
Motto: “Aina pitää olla loma-anomus vetä-
mäs!”

Korpr Klüss, Joni 19 v
Yo, Espoo
Postia tulee joka päivä -enemmän kuin koko
komppanialle viikossa! “Vaha hoono soomi
mula.”
Motto: “Ei saa kiusata turisteja.”

Jääk Koski Riku 20 v
Yo, Luvia
Tuvan ainut mies, joka on ollut pioneerien
kanssa tekemisissä...ja vielä läheisesti!
Motto: “Voi noita pioneereja.”

Jääk Kuvaja Isto 19 v
Yo, Suomussalmi
Prikaatin seksuaalikuraattori. Parantumaton
addiktiivinen pornon suurkuluttaja. Kova
jätkä!!!! Itko pitää miehittää,Isto hoitaa
homman. Mappi alkaa jo edellisellä viikol-
la. Pasikuskien ylpeys!

Jääk Laine Juhani 20 v
Oik.yo, Helsinki
Mies, joka tietää II-MS:sta enemmän kuin
ite Hitler! Punkasta ei avata kuin nurkka,
josta mies luikertelee sisään. Juristithan
ovat tunnetusti kaikki lieroja, vai mitä?
Motto: “Verbum glandis fortius est.”

Jääk Lehtinen Miikka 19 v
Opiskelija, Tampere
Kyselee, muttei siltikään tiedä mistään mi-
tään. Tuntomerkit: kulakki, normaali käyt-
täytymismuoto: vempraali. Tuvan ainoa
amis.
Motto: “Mitä, häh?”

Korpr Lindgren Ilkka 19 v
Yo, Oulu
Pieni mies pohjoisesta. Ei pidä itsestään
suurta meteliä päivisin, mutta yöllä möyk-
kää sitäkin enemmän.
Motto: “En muuten ollu minä..!”

Jääk Mustajärvi Eerik 19 v
Yo, Jyväskylä
Posket punottaa! Miespuolinen Lumikki?
Mahdolliset paleltumat kasvoissa huomaa
varmasti! Tuvan huonekalu: liikkuu vain
pakosta ja silloinkin vain siirtämällä.
Motto: “Ko’ ei millään jaksais!”

Tupa 12
Korpr Haapanen Hannu 21 v
Hankasalmi
Jätkä, joka ei ole mistään kotoisin. Ei stres-
saa mistään. Olut maistuu ja “miilu” palaa.
Motto: “Tats kuud maan! Yeah!”

Jääk Heikkinen Markus 23 v
Työmies, Puolanka
Tuvan vanhus. Puolangan hirmu. Huoltaa
hiukset jopa yöksi. Puheet kovat, teot vielä
kovemmat. “Kenen ase?” “No minun.”
“Kenen lipas?”  “No sekin on minun.”
Motto: “Ihan vain malliksi.”

Jääk Hult Jari 19 v
Yo, Kuopio
Tuvan ammusvarasto. Valojuova-Hult.
Wannabe Val Kilmer. Rabid cleaning for-
cen toinen osapuoli. Aina kaapissa.
Motto: “Ilman Kokista ei ole elämää!”

Jääk Kairala Markus 21 v
Yo, Rovaniemi
“Ketään en o koskaan loukannu.” “Ei puhu-
ta noin naisille puhelimessa.” “Ei aina sol-
vata Nurmista.” Tuvan ainoa kunnon her-
rasmies. Kuuntelee hempeitä tunteita radio
Novalta.
Motto: “Meillä päin tällaisilla pakkasilla pi-
detään pipoa päässä!”

Jääk Myöhänen Vesa 19 v
Yo, Kuopio
Mysli Myöhänen. Tuvan tervetulokomitea.
Myöhäsen akan poika, joka hurmaa naiset
ranskan taidoillaan. “Ah Vive la France.”
Miinapartion jäseniä. Miina Myöhänen is-
kee ja murtaa.
Motto: “Niikun meilläpäin sanotaan”

Jääk Nurminen Tomi 20 v
Yo, Lahti
“Mitä? Missä? Miks? Mäki haluun! Hei!”
“Vaihe”-Nurminen, eli aina myöhässä. Nör-
tin oloinen, mitä myös saattaa olla, koska
touhuaa PS2:ta aivan kikseissä! Jankkaami-
sen mestari, joka on myös HIEMAN utelias.
Kun Nurminen on pöydän vieressä, niin yk-
sikään biisi ei saa soida loppuun saakka.
Motto: “Oikeesti mäkin haluun!”

Jääk Palviainen Markus 19 v
Yo, Joensuu
“Rambohan meikä oikeesti on, mut kuskiks
laittovat.” “Pölhö Palviainen”. Tulevaisuu-
den kaleeriorjien kapteeni. Master of the
chicken dance. Alias Palviais-Törni.
Motto: “Kyl meikä...jooh.”

Jääk Rantanen Mika 19 v
Yo, Hämeenlinna
Nakkimagneetti. Tuleva palomies ehkä.
Luultavasti Kosovossakin nakkiosastossa!
Joka paikan höylä. Miinapartion vakiojä-
sen.
Motto: “Älkää ny pa*koko housuun! Kyl
tää on yhtä sirkusta.”

Jääk Sahrman Tatu 19 v
Tekn.yo, Kangasala
Monta rautaa tulessa. Tuvan armoton rave-
man. Kangasalan vaalea arjalainen.
Motto: “Tää on niin kaupallista.”

Jääk Toikkanen Petri 20 v
Yo, Jyväskylä
Pakki voittaa Arabialaisen: mies joka hoiti
pienemmän asian pakkiin Niksulan matkal-
la. Miehen työ!...vai onko sittenkään? Ra-
bid Cleaning Forcen ensimmäinen osapuoli.
Tuvan sormusten prinsessa. Bailaa goblini-
en kanssa.
Motto: “Hei jätkät nyt kaikki siivoomaan!...
ihan oikeesti hei...jooko.”

Jääk Vikstedt Markus 20 v
Kuorma-autonkuljettaja,
Somero
Puhuu illalla juttujaan niin kauan, että muut
nukahtavat, tai uhkaavat vetää turpaan.
Tykkää vetää kaikkia pataan. Tuvan möly-
apina. Tekniikan mies, joka tietää ajoneu-
voista lähes kaiken.
Motto: Älä ny siihen synnytä.”

Jääk Virtanen Mikko 19 v
Yo, Tampere
Kaikkien gonahtaneiden äiti. Kotimaa on
Tampere. Veltolle piti kasvaa siivet ilma-
voimissa, mutta ne kasvoivatkin hihamer-
kin rattiin. “Siivotakko pitäs...ei pysty, on
auto pihas.” Tietää TJ-luvun paremmin kuin
omat taskunsa.

Tupa 13
Korpr Karvonen Johannes 20 v
Yo, Hanko
Gandhi. Ikuinen palelija. Last intiaani aus
Hanko!
Motto: “Tosi Eliitti joukkoo.”

Jääk Konsti Mikko 20 v
Yo, Vammala
Eläimet ovat pakkomielle. Hullu hymy aina
huulilla. Tuvan sairain tyyppi.
Motto: “Yks, kaks, liike on sama.”
Jääk Lahti Markus 19 v
Yo, Ristiina
Täyttää kaappia tyhjillä nuuskarasioilla.
Kavaltaja.
Motto: “En minä tiedä stna!”

Jääk Långstedt Jan 19 v
Yo, Kirkkonummi
Anastaja. Vaipuu aina sikiöasentoon.
Motto:Mä en oo mikään s**tanan ruotsalai-
nen..!”

Jääk Mustonen Juha 19 v
Yo, Tervakoski
Tuvan vääntäjä, Ku pääsis tappelee, muuten
on päivä pilalla”. Nuuskamustonen.

Jääk Niemelä Miika Kalevi 19 v
Muusikko, Hattula
Tuvan äiti. Voi*****, täytyyks mun taas
mennä stna. Nakkikone
Motto: “Hyvä meininki loppu NYT!”

Jääk Paasikallio Sauli 19 v
Yo, Kuopio
Kalakukko. Freelance särmääjä. Viihtyy
vain purkki, tykki tai rautatanko kädessä!
Motto: “That´s my nigga.”

Jääk Pohjanpää Hannu 21 v
Yo, Valkeakoski
Pasin johtaja. Paras aika nukkua: tupa- ja
aluepalvelun aikana. Laskuvarjokurssin ai-
nut voltti.
Motto: “Hiljaa hyvää tulee.”

Jääk Railo Henry 19 v
Yo, Piikkiö
Raivo-Railo-skitta tupakaapissa aina val-
miina. Pasikuski. Äijä aina hiekkalaatikko-
asennossa munkki kädessä. Tuvan majakka.

Jääk Takkula Samuli 18 v
Yo, Piikkiö
Koteloitunut toukka. Kuin rantautunut va-
las. Harrastaa (tasku)biljardia. “Jätkät jän-
nää, lähetää rillille.” Iltasatu-Samuli.

HTM-TILINTARKASTAJA
Tapio Silander

Tilintarkastukset ja
kirjanpidot

Ansaritie 1B A2, 00350 HELSINKI

Puh. 09-2413 467, 0400-418 643

➤ ➤ ➤
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Jääk Tuomarmäki Tero 21 v
Opiskelija, Salo
Frankenstein! “Loud and unreadable.”
KASA! Tuvan ilmaherruuden ikuinen haa-
lija.
Motto: “Neitsyt”

Tupa 14
Korpr Hernesniemi Kari 19 v
Freelance artist, Kannus
Teurastaja jo 3:ssa polvessa. Likaisen tusi-
nan jokeri: naama aina virneessä. Rokka
nauraa kuin lisko. Yrittää päättäväisesti
päästä inttislangista eroon.
Motto: “En oo varmaan menos...ei ku siis en
mee!”

Jääk Ilander Mika 21 v
Tanssija, Salo
Tuvan ainainen esimies! Ilpo nukkuu aina
tyrkyllä. Antaa ja ottaa jäynää. Tuvan mur-
re-hirmu.
“Asusis Salosissa.”
Motto: “Haluuks joku painii, häh?”

Jääk Jouhkimo Marko 20 v
Puuseppä, Savonlinna
Tuvan lehti-vastaava energia-pupu. Pieni
mutta pippurinen mies. Royal Pasi Forces.
Motto: “Sovintos...i on Parasta.”

Jääk Järvi Jaakko 21 v
Yo-merkonomi, Kokkola
Tuvan kivikasvo. Haki vemppaa tsekkiläi-
sellä nivusella. Ainoa lämäri, joka pitää
kuumeen mittaamisesta.
Motto: “Ei, ei pojat nyt!”

Jääk Järvinen Juuso 20 v
Lasinpuhaltaja, Harjavalta
Mies joka ei häpeä omaa kehoaan, vaikka
syytä ehkä olisikin. Joulun Pukki.
Motto: “Pitää keskustella tyttöystävän
kanssa.”

Jääk Novaro Teemu 19 v
Tietoliikenneasentaja, Pori
Porin Paha poika. Outo mies, oudot kujeet.
Tuvan TJ-laskuri. Aamuisin aina ensimmäi-
senä ylhäällä.
Motto: “Tupapalvelu, en oo menossa!”

Korpr Parkkinen Mikko 19 v
Kehonrakentaja, Mikkeli
Parkkisen punttipuurot pistävät tuvan haise-
maan. Aina ensimmäisenä nukkumassa.
Royal Pasi Forces.
Motto: “Nasu on nössö.”

Korpr Seppälä Matti 19 v
Yo, Varkaus
Pieni mies, paha suustaan. Yritti käydä
LJK:n kirjekurssilla. Varpaat kuin orangil-
la. Royal Pasi Forces.
Motto: “Ammatti ja kotipaikka sama.”

Jääk Stick Joel 21 v
Kokki, Vihti
Ulvoo susien kanssa. Vihdin Ron Jeremy,
lomilla sattuu ja tapahtuu. Joelin sukkahiki
salpaa hengityksen. Royal Pasi Forces.
Motto: “Lukupalvelua, yliluutnantin määrä-
ys.”

Jääk Tuikkanen Jari 20 v
Metsuri, Viitasaari
Jännä-Jari on hukassa jos ei tiedä mitkä su-
kat tulee jalkaan. Viitasaaren Ninja. Royal
Pasi Forces.
Motto: “Tuleeks sissitakki varmasti?”

Jääk Viitala Harri 20 v
Yo, Orivesi
Mies, joka kuiskii ja hihittää itselleen. Pasi-
kuskiksi 4kk myöhässä.
Motto: “Hi hi hihi, kyl ne ilmottaa.”

Tupa 15
Jääk Holms Peter 20 v
Kauppatiet.yo, Maalahti
Holmesin Jussi nauttii Muken antimista hi-
taasti ja hartaasti. Ja hitaasti.
Motto: “Voi hitsi.”

Jääk Kärkkäinen Olli 19 v
Kauppatiet.yo, Tampere
Tuvan kirjailija. Naiset kääntää häntä, niin
kuin hän kääntää sivua.
Motto: “Hei pojat, toi ei oo yhtään fantsua.”

Korpr Lehto Juha 19 v
Yo, Espoo
Tuvan särmääjä. Venäläisen kirjallisuuden
ja teen suurkuluttaja. Korjaa tuvan virheet
voimakeinoja säästelemättä.
Motto: “Pistä nyt ne napit kuntoon, juma-
lauta!”

Jääk Matilainen Olli 19 v
Yo, Suonenjoki
Pasiasentaja, jolta puuttuu asenne ja koulu-
tus. Aina vaiheessa.
Motto: “Hei, onks kukaan nähny mun...
TYYNELÄ STANA!!”

Jääk Naskali Jarno 20 v
Lääketiet.yo, Viiala
Tuvan rengastettu vemppalämäri. PSTK:n
kasvatti, joka viettää puhelimessa suurim-
man osan vapaa-ajastaan.
Motto: “En oo tekemässä!!”

Korpr Parkkinen Kristian 19 v
Ravintolakokki, Turku
Komppanian suosituin kokki, Turun suosi-
tuin naismagneetti. Mies, joka hankki kor-
pinnatsat  kokkaamalla.
Motto: “Lomilla saa, jos on.”

Korpr Suomi Petri 19 v
Yo, Huittinen
Huittisten Don Juan. “Suomi on hyvä maa,
sitä kannattaa puollustaa.”
Motto: “Älä ressaa.”

Korpr Tolonen Timo 19 v
Taiteiden yo, Helsinki
Aito “hesalainen”, Suomen oma Tarantino.
Mies, joka unohdettiin kaikkialle. Komp-
panian unohtumisennätys: 13 tuntia tulkki-
na.
Motto: “Olen kova KV-spade!”

Jääk Tyynelä Jukka 19 v
Freelance baarimikko, Jyväskylä
2 osaa vodkaa-3 osaa spadea-1 osa FRDF
NBK. Tuvan kleptomaaninen baarimikko.
Motto: “Se on stana näin, eikä  noin!!”

Jääk Vuori Anssi 19 v
Yo, Lahti
Kirjuri eikä ennustaja. Mies, joka ei siedä
tyhmiä ihmisiä: tästä johtuen häilyy ainai-
sen raivohulluuden partaalla.
Motto: “Hoya de puta!”

Tupa 16
Upskok Ala-Hannula Juhani 21 v
Yo, Kaarina

Upskok Hietala Kari 22 v
Portsari/Vuoropäällikkö, Vaasa

Upskok Häkkinen Sami 20 v
Oikeustit.yo, Inkoo

Upskok Janhunen Mika 20 v
Opiskelija, Kokemäki

Upskok Juntunen Juuso 20v
Muusikko, Oulu

Upskok Juures Sippo 20 v
Uimavalvoja, Heinola

Upskok Kotila Ville 20 v
Opiskelija, Seinäjoki

Upskok Kuosa Daniel 19 v
Tekn.yo, Hattula

Upskok Kyröläinen Ville 21 v
Yo, Laukaa

Upskok Puska Aki-Petteri 20 v
Tekn.yo, Härmä

Upskok Pyykönen Lauri-Kustaa
20 v
Kauppatiet.yo, Helsinki

Upskok Soikkeli Mikko 19 v
Opiskelija, Kangasala

Upskok Suihkola Iikka 19 v
Yo, Vantaa

Tupa 17
Jääk Heimo Olli 19 v
Yo, Naantali
Oma punkka Veksin mäellä. Kaikkien “ka-
veri”, mies, joka “ei tarvitse” Rexonaa. Tet-
sasi LAMP:lla kassit täyteen sieniä.
Motto: “Artificial intelligence is no match
for natural stupidity.”

Jääk Hyrynkangas Mikko 20 v
Yo, Oulu
Nollat taulussa aamusta iltaan. Komppi soi,
mutta ajatus ei kulje. Koki tuvan kaameim-
man herätyksen jouluna.
Motto: “JAA JAA-A, JOO-O.”

Jääk Lehtinen Panu 20 v
Lukiolainen, Seinäjoki
1,5m patoutunutta pohjalaisuutta. Tuvan
häijy pikku ukko. Lajusen taistelijapari, jol-
la linimenttiä kuluu litratolkulla.
Motto: “En oo tekemässä, ku joku muu voi
ehkä päästä helpommalla.”

Jääk Lajunen Timo 20 v
Yo, Helsinki
Laiskan pulskea rahtari hesasta, Kallion
kasvatteja. Aina valmis -paitsi SA-Int kou-
lutukseen. KV=korvausvapaa.
Motto: “OOLEEN KAAAUUINIS, OLEN
ROOOHKEA...”

Jääk Lievonen Mika 20 v
Tekn.yo, Lappeenranta
Joka äidin unelmavävy, kiltin ulkokuoren
alla piilee häijy sisus. Aina valmis avautu-
maan.
Motto: “En oo menos ens leirille (menin
kuitenkin).”

Jääk Pyyhtiä Tuomas 19 v
Yo, Riihimäki
Tuvan Pokemon-kouluttaja, alias Harry
Potter. Ikuinen mortti.
Motto: “Tätä mä en sulata.”

Jääk Virtanen Matti 20 v
Tekn.yo, Jokioinen
Tutkimattomia on “Ässän” tiet. Tuvan rus-
kein ja nopein kieli.
Motto: “Nyt se naama kiinni Lajunen tai sä
olet kohta selälläs:”
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Tupa 1
Alik Falkstedt Arto 20 v
Salo
Missä Tuukka, siellä Arto... Jättää Tuukan
vain saadessaan johtotehtäviä...
Motto: “Sluibaa, elbaa, kelpaa!!”

Alik Heikkinen Tuukka 20 v
Helsinki
Missä Arto, siellä Tuukka. Mitä te jännäät-
te, ei varmaan tartte sykkiä, tehdään näin...
Motto: “KYYYL-LÄ!!!”

Upskok Heimonen Veli-Matti 20 v
Riihimäki
Paino on voimaa, ylipaino on ylivoimaa.
Motto: “Harvoin oon hävinnyt.”

Alik Hellgren Juha 21 v
Karkkila
Ei osaa seistä levossa, on polvet sen verran
kenossa...
Motto: “Lavalla mies punnitaan.”

Alik Huuskonen Jussi 20 v
Suurtalouskokki, Vahto
Jos ei pääse AUK:uun santsariksi, menee
Mukeen santsariksi.
Motto: “Ei ruoka maailmasta syömällä
lopu.”

Upskok Kauko Otto 21 v
Köyliö
62 eiku 91 tai no 62 ei vaan 91 vai miten ois
62 tai ehkäpä sittenkin 91...Voisko joku
neuvoa...
Motto: “Ei RUK:ssa kaikkea opi.”

Alik Kuoppala Hannu 20 v
Utsjoki
Testattu ääriolosuhteissa. Kolme poroa vas-
taa yhtä jääkäriä...
Motto: “Älähä häthäile isthu mäthäälle nih
kheithtämme photut.”

Alik Rantala Oskari 20 v
Jyväskylä
Mitä ihmettä tekee sixpackillä kun voi ker-
ralla ottaa koko tynnyrin...
Motto: “Ei se koko vaan ego!”

Alik Salo Olli 19 v Oulu
Laskuvarjokurssilaisten harjoittelupaikan
hoitaja... Aina on tilaa yhdelle joka käyttää
Rexonaa -Salo ei muuten ollut tulossa.
Motto: “Se on yllättävän mielenkiintoista
miten matematiikka luonnontieteissä ilme-
nee...”

Alik Sippus Christian 20 v
Vaasa
Onhan se vähemmistökiintiö täytettävä...
Motto: “Ei hätää, kaikki hoituu.”

Alik Somero Petri 20 v
Palm Beach
Very expensive very good style: dog life.
Motto: “En oo koskaan kuullut kirkosta...”

Alik Tuominen Erkki  21 v
Pöytyä
Kun Erkki heittää keikan kotikunnassa, on
kaikki (lue molemmat) kuuntelemassa.
Motto: “Halvalla lähtee!!”

Upskok Vesterinen Janne 21 v
Kamppailulajien kouluttaja,
Helsinki
RUK:ssa mentiin niin kovaa, että mailat
katkes ja pallot hukku: peliliikkeet vähis-
sä...
Motto: “Huono juttu vartissa pitää muut loi-
tolla.”

Alik Viitala Kimmo 20 v Pori
Tuulivaroitus länsirannikolle -sitokaa Vii-
talalle pallo jalkaan!!!
Motto: “Liike lähtee lantiosta.”

Tupa 7
Korpr Antila Markku 20 v
Koneistaja, Vammala
Kuorsaa lujemmalla äänellä kuin BTR50.
Toinen Äetsä-Vammala-sodan osapuolista.
Mies joka gonahti Pasikurssin jälkeen.
Motto: “Äetsä on syvältä.”

Vm Hietala Tommi 20 v
Ylivieska
Kun Hietala ilmestyy tupaan, niin alkaa
kuulua Repivää ääntä, ja nassella on käyt-
töä. Joskus kalsareillekin voi käydä hassus-
ti. UNMOC.
Motto: “Run**arien lapset ei maailmalla
heilu.”

Vm Hilden Hans-Erik 20 v
Yo, Kaarina
Näkee naamast miten v-loppu on mennyt.
Motto: Tää on ihan hirveetä.”

Vm Hurnanen Tero 20 v
Fil.yo, Äetsä
Äetsä-Vammala-sodan toinen osapuoli.
Kun tuvassa jutellaan jostain, niin voit olla
varma et Hurnanen kysyy 5 minuutin pääs-
tä: “Siis täh?”
Motto: “Vammala on syvältä.”

Vm Isotalo Kalle 20 v
Tekn.yo, Aura
Valmiusjoukkojen puolisotilaallinen palo-
mies.
Motto: Ikkuna kii tääl o kylmä.”

Vm Kiiskinen Timo 20 v
Asentaja, Helsinki
Tuvan kiroilija -ei suuret sanat suuta halkai-
se. Tuvan paras punkantekijä, punkka sär-
mänä jo kun muut vasta heräävät.
Motto: “-sensuroitu-”

Vm Koiranen Antti 20 v
Tekn.yo, Pori
Esimerkillinen vartiomies, 4 tuntia ei tunnu
missään. Punkan teon oppi vasta KV-kau-
della.
Motto: “Mitä? TKS:ään 5 minuuttia! Ui ui
ui...”

Vm Korhonen Pekka 20 v
Kasvatustiet.yo, Raisio
Nuuskaa menee enemmän ku peräputkesta
tulee ulos. Komppanian todellinen peli-
mies: P-kaudesta 3 viikkoa Ranskassa ja
muutenki aina menee lomat selittämällä
läpi, vaikka tälläkin hetkellä on KL:t pakka-
sen puolella.
Motto: “Jos tyttö polttaa, niin se on täysikä-
nen .

Tupa 8
Vm Korsi Markku 19 v
Opiskelija, Turku
Size does matter. Kiihtyy nollasta sataan
kahdessa sekunnissa.
Motto: “Zzzz zzz zzzz...”

Vm Laatikainen Juuso 19 v
IB-ylioppilas, Helsinki
Diplomaattinen koskemattomuus eli
VMTK:n edustaja.
Motto: “Pelimies on erimies.”

Viestijoukkue

Vm Mellin Mikko 20 v
Opiskelija, Tampere
Elämäntapa-pessimisti 24-7, ja ylpeä siitä.
Motto: “HV- ja pakkisafkaa koko loppu-
vuosi.”

Vm Niemelä Antti 21 v
Pyhäjoki
Tuvan pappa, jatkuvasti itkuraivarin par-
taalla.
Motto: “En oo menossa veksiin.”

Korpr Pusa Veli 20 v
Opiskelija, Somero
Elämäntapa-nakkikone 24-7, ei kannata pu-
hua lomista Pusakuskin edessä.
Motto: “Paha sanoo...tällee lukiopohjalta.”

Vm Salo Tuomo 20 v
Opiskelija, Vihti
Hedelmäinen nasukuski, varsinainen ome-
napoika.
Motto: “Parempi tyhjä arpa kädessä kuin
kymmenen oksalla.”

Korpr Seppänen Ville 20 v
Kouvola
Miehekkään pornahtava alusvaatekokoel-
ma; taisi olla latinorakastaja edellisessä elä-
mässä.
Motto: “What´re you shay, you handsome
little boy!?”

Korpr Valkonen Lassi 19 v
IB-ylioppilas, Espoo
Enää puuttuu Laura Pausini-faniklubin jä-
senyys.
Motto: “Onnellisuus mitataan katsomalla
kuinka korkean vaatekasan päälle maiharit
mahtuu kaapissa.”
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