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Yhteistyöllä saavutetaan
hienoja tuloksia

P

orin Prikaati on saanut jo 43 vuoden ajan
arvokasta tukea Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Killalta. Kun Kilta
vuonna 1959 perustettiin
Turussa, se oli toinen kiltanimellä toimintansa aloittanut maanpuolustusyhdistys
koko maassa. Kilta sai
vuonna 1965 maamme ensimmäisenä joukko-osastokiltana itselleen oman lipun. Kilta julkaisi vuonna
1999 oman 40-vuotishistoriateoksensa. Porin Prikaatin ja Killan yhdessä julkaisema Porilainen-lehti on saanut vuosien varrella
lukuisia palkintoja ja kunniamainintoja. Jo näiden poimintojen perusteella voidaan todeta Killan työn olleen alusta alkaen uutta luovaa ja esimerkillistä muille myöhemmin perustetuille
killoille.
Vuonna 2000 Kilta järjesti toimintaansa ja
tavoitteitaan käsitelleen suunnittelukokouksen,
jonka pohjalta Killalle kirjattiin toimintasuunnitelma ja tavoitteet tuleville vuosille. Porin
Prikaatin näkökulmasta Killan tuolloin tekemät
linjavalinnat ovat osoittautuneet oikeiksi ja ovat
tuottaneet jo parissa vuodessa uusia hienoja saavutuksia. Jäsenistön määrä on noussut 799:stä
988:aan. Omaiskoulutuksen järjestämisestä hieman ennen alokkaiden palvelukseenastumista
on saatu varsin positiivista palautetta Loimaan
alueelta, jossa koulutus on saanut jo vakiintuneet muodot. Seuraavaksi tulisi ehkä miettiä
vastaavien tilaisuuksien järjestämistä esimerkiksi niillä alueilla, joissa Killalla on alaosasto.
Siten toiminnalle saataisiin lisää alueellista kattavuutta. Internet-kotisivut ovat valmiit ja käytössä. Kiltalaisilla on ollut mahdollisuus osallistua kriisinhallintaharjoituksiin vapaaehtoisina
maaliosastohenkilöinä. Näin on saatu luotua
uutta toimintaa, joka kiinnostaa etenkin nuoria
kiltalaisia. Turun kasarmin pienoismalliin saatiin vuonna 2000 valmiiksi ensimmäiset kasarmien pienoismallit ja sen jälkeen rakennuksia
on valmistunut lisää tasaiseen tahtiin. Pienoismallihanke on taloudellisesti varsin vaativa
jopa Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Killalle.
Porin Prikaati toivoo, että mahdollisimman
monet yritykset ja yksittäiset kiltalaiset voisivat

tukea Killan pienoismallihanketta osallistumalla keräykseen itse valitsemallaan summalla. Pienistäkin puroista
kasvaa suuria jokia. Pienoismallihanketta ja siihen liittyvää keräystä esitellään enemmän toisaalla tässä lehdessä.
Porin Prikaatin koulutustehtävä ja siten myös Killan
toimintaympäristö on muuttunut paljon viimeksi kuluneen
kahdeksan vuoden aikana. Prikaatiin on perustettu pioneeripataljoona ja viestipataljoona
sekä aloitettu jatkuvasti monipuolistuva varusmiehille ja reserviläisille annettava koulutus vaativiin rauhanturvatehtäviin. Ensi vuoden alussa aloitetaan prikaatissa sotilaskuljettajakurssien järjestäminen
Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmentin lakkauttamisen seurauksena. Kun toimintaympäristö muuttuu, on toimijoidenkin kehityttävä pysyäkseen edelleen ajan hermolla. Niinpä yhtenä
tulevaisuuden tehtävänä saattaisi olla luontevien
yhteistoimintamuotojen etsiminen useiden eri
yhdistyksien kanssa siten, että kaikki Porilaiset
saadaan kokoon myös oman kiltalippumme alle.
Yhteistyökumppaneita voisivat olla esimerkiksi
Varsinais-Suomen Pioneerikilta, Satakunnan
Pioneerikilta, Varsinais-Suomen Viestikilta, Satakunnan Sinibaretit, Rauman Seudun Sinibaretit, Varsinais-Suomen Sinibaretit, Salon Seudun
Sinibaretit, Autojoukkojen Turun Kilta ja muut
yhteistyöstä kiinnostuneet yhdistykset. Porin
Prikaati puoltaa yhteistoimintalinjaa, jossa väliovet ovat auki ja kynnykset matalat. Voimakas
eriytyminen hukkaa myös harrastustoiminnassa
voimavaroja päällekkäisiin toimintoihin. Fiksusti järjestetty yhteistoiminta rikastuttaa kaikkien
siihen osallistuvien omaa toimintaa. Tässä olisi
taas mahdollisuus esimerkilliseen uran avaamiseen.
Virkistävää kesää kaikille
Porilaisen lukijoille!
Everstiluutnantti

Turkka Heinonen
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Rakennemuutos tuo lisää palkat tu
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

Puolustusministeriö on vahvistanut puolustus- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon liittyvät puolustusvoimien
organisaatiomuutokset. Ministeriön päätös merkitsee
sitä, että vuoden 2004 alkuun mennessä 800 puolustusvoimien palveluksessa olevaa henkilöä siirtyy uuteen tehtävään. Porin Prikaatille rakennemuutos tuo kaivattua lisätyövoimaa.

M
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inisteriön päätöksen mukaisesti
kuluvan vuoden lopussa päättyy
Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmentin, Kymen Ilmatorjuntarykmentin, Hangon Rannikkopatteriston sekä Iisalmen Asevarikon taival. Vuoden 2003
lopussa puolustusvoimien organisaatiosta
poistuvat Vammalan, Sääksjärven ja Oriveden Asevarikot sekä Jyväskylän maalaiskunnassa oleva Suojeluvarikko.
Vastaavasti puolustusministeriö on
päättänyt perustaa ensi vuoden alussa Hattulan Parolannummella olevaan Panssariprikaatiin ilmatorjuntakoulutusta antavan
joukkoyksikön. Panssariprikaatiin kuuluvat Panssarivaunupataljoona ja Hämeen
Jääkäripataljoona yhdistyvät Hämeen
Panssaripataljoonaksi.
Ilmatorjuntakoulutus alkaa myös Valkealan Vekaranjärvellä sijaitsevassa Kar-

jalan Prikaatissa.
Kotkan Rannikkoalueen esikunta
sekä Kotkan Kyminlinnassa toimivat joukot siirtyvät Haminaan.
Riihimäellä olevaan Viestirykmenttiin kuuluvat Viestikoulu ja Sähköteknillinen koulu yhdistyvät ensi vuoden alussa
Viesti- ja Sähkötekniseksi Kouluksi.
Puolustusministeriön mukaan organisaatiomuutokset toteutetaan siten, että
niistä aiheutuu mahdollisimman vähän
haittaa niin henkilökunnalle kuin sijoituspaikkakunnillekin. Puolustusvoimien pitää raportoida organisaatiomuutosten toimeenpanosta puolustusministeriölle.

Yli 50 henkilöä lisää
Porin Prikaatin koulutus- ja toimintaedellytykset tulevat paranemaan merkittäväs-

ti, kun henkilöstöstrategiaan sisältyvät tavoitteet toteutuvat rakennemuutoksessa
lakkautettavien joukko-osastojen henkilöstön uudelleenkohdentamisen kautta.
Prikaatin palkatun työvoiman vahvuus tulee kasvamaan noin 60 henkilöllä, jolloin
kokonaisvahvuus on 438 henkilöä.
Suurimmat muutokset henkilöstövah-

vuuteen aiheuttavat Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmentissä toimivan autokoulun siirtäminen Säkylän Huovinrinteelle
sekä Raasin ja Merstolan varastoalueiden
huolto- ja vartiohenkilöstön siirtyminen
Porin Prikaatin vahvuuteen. Näiden lisäksi prikaatille määrättyjen hankkeiden ja
kansainvälisten tehtävien aiheuttama henkilöstötarve on huomioitu puolustusvoimien antamassa rakennemuutoskäskyssä.
Porin Prikaatin komentaja, eversti
Arto Räty on tyytyväinen rakennemuutosta koskeviin päätöksiin.
- Voimme entistä luottavaisemmin katsoa tulevaisuuteen, sillä useiden kymmenien
virkojen kohdentaminen Porin Prikaatiin
antaa meille paremmat mahdollisuudet selviytyä joukko-osastolle annetuista tehtävistä, hankkeista ja koulutusvelvoitteista.
Rädyn mukaan sotilaskuljettajakoulu-

kat tua henkilöstöä Porin Prikaatiin
tuksen siirtäminen Turusta ei tuo työvoimaa
lisää prikaatin nykyisiin tehtäviin, sillä autokoulun toiminta jatkuu Säkylässä ja kaupunkiajokoulutus annetaan edelleen Turussa.

Haasteellista
työtä riittää
Porin Prikaatille on Rädyn mukaan uskottu hankkeita, joiden etenemisen turvaami-

perustuu puolustusministeriön hallinnollisin päätöksiin ja puolustusvoimain komentajan vahvistamiin organisaatioihin ja
henkilöstökokoonpanoihin.
- Suunnittelu henkilöstön kohdentamisesta on jo aloitettu, ja yhteistoimintamenettelyn jälkeen se voidaan toteuttaa
aikataulussa. Prosessi vie oman aikansa,
joten aivan välittömästi eivät käskyissä
näkyvät virat tule täyttymään, Räty arvioi.

- Varusmiesten määrä ei tule muutosten myötä Porin Prikaatissa merkittävästi
kasvamaan, mutta muualta siirtyvä henkilöstö tarvitsee työskentelytilat. Suunnitelmiin sisältyy laajennus- ja perusparannustöitä. Vielä kuluvan vuoden aikana aiotaan muutostöitten kautta saada lisää toimistotiloja Huovinrinteen liikekeskukseen ja huoltolarakennuksen luokkatilaan,
Räty kertoo.

AUTOKOULU PRIKAATIIN. Puolustusvoimien ajoneuvokolonnia nähdään entistä useammin eteläisessä Satakunnassa, kun sotilaskuljettajien koulutus siirtyy Turusta Säkylään.

nen saa uutta potkua rakennemuutoksen
henkilösiirtojen myötä. Tällaisia ovat
Amos –kranaatinheitinajoneuvoon, Panssarintorjuntaohjus–2000:een ja uuteen Pasiin liittyvät kehitystyöt.
Näiden lisäksi Porin Prikaatin tulee
ottaa huomioon Suomen Kansainvälisen
Valmiusjoukon tuottamisen ja perustamisen aiheuttamat lisävelvoitteet, joita ovat
pioneeripataljoonan, kuljetuskomppanian
sekä CIMIC-yksikön koulutustehtävät ja
perustamisvalmius.
- Voidaan sanoa, että päätökset henkilöstön lisäyksestä tulevat yhdennellätoista
hetkellä, sillä meidän on edellä mainittujen
hankkeiden lisäksi valmistauduttava tuottamaan ja perustamaan Pohjoismaisen Prikaatin esikunta, esikuntakomppania, viestikomppania sekä lääkintäkomppania tai ainakin näiden rungot. Pohjoismaisen prikaatin tulee olla operaatiokykyinen 1.7.2003
alkaen. Toivottavasti luvatut virat saadaan
täytettyä nopealla aikataululla, sanoo Räty.
Toimeenpanokäskyn yleisperiaatteena on, että muutokset toteutetaan viipymättä. Rakennemuutoksen toteuttaminen

Toimintaedellytyksiä
turvataan rakentamalla
Rakennustelineitä ja työporukoita nähdään Huovinrinteellä runsaasti lähitulevaisuudessa, sillä parhaillaan ovat meneillään uuden keskusvaraston ja huoltoaseman rakennustyöt sekä raskaan liikenteen
väylän rakentaminen Vuorenmaan tieltä
varuskuntaan.
Rakennemuutokseen liittyvät henkilöstösiirrot aiheuttavat vielä lisää rakentamistoimenpiteitä.

Palkatun henkilöstön asuntojen osalta
ei toistaiseksi ole puutetta, sillä niitä on
riittävästi tyhjillään.
Asuntojen kunnostuksesta vastaava
Kruunuasunnot Oy on luvannut aloittaa
vielä kuluvan vuoden aikana rivitalojen
ulkopuoliset perusparannustyöt.
Rädyn mukaan Säkylään siirtyvän
henkilöstön ei tarvitse olla huolissaan, sillä heidän sopeutumistaan ja toimintaedellytyksiä tuetaan kaikin Porin Prikaatille
mahdollisin keinoin.
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Kolumni

Tapio Vallin

Asekätkentäjuttu

S

uuriin ikäluokkiin kuuluville sota
oli luonnollinen osa lapsuutta. Ei,
emme me itse sotaa kokeneet muuten kuin miesten ja naisten puheissa. Se
tuli vastaan jokapäiväisissä askareissa ja
elämänmenossa.
Isänmaa irtaantui sodasta työtä tekemällä ja puhumalla. Kun miehet aamulla
hevoskärryineen tulivat maitolaiturille
tonkkia tuomaan, oli rauhanteosta kulunut
vasta muutama vuosi.
– Annas, kun mä otan tosta toisesta
korvasta, sanottiin, kun Väinö retuutti raskasta hinkkiä kädentyngällään.
Asevelihenki eli vahvana.
– Vuosalmellako se meni, se tuo sun
kätes? joku kysyi.
– Ei, kyllä se meni jo aikaisemmin.
Heti hyökkäysvaiheessa, räjähtävä tuli
suoraan kämmeneeseen.
– Steenforsin Matti meni siinä samassa hyökkäyksessä. Konekiväärisarja oli
mennyt rinnasta läpi. Kerrasta selvä.
Jutut jatkuivat aamusta toiseen, polveilivat heinänteosta rukiin puintiin. Tuon
tuostakin äijät palasivat sotareissuun; hyväksi tunnettu pöllintekijä oli kaatunut
Äyräpäässä, siirtolaisisäntä vertailee rajan
taakse jääneitä peltojaan nykyisiin raivauksiinsa, emäntä tuskailee, kun vieläkään ei saa kaupasta kunnon ruokatarpeita.
Taistelupaikat, kaatuneet, yksiköiden
nimet ja aseet tarttuvat pikkupoikien korviin vastustamattomalla tavalla. Kotona
niistä on turha kysellä. Ei isä kerro.
En muista, mitä me sinä päivänä vintiltä haettiin. Välikaton purujen alta sano-

6

malehtipaperiin käärittyinä ne löytyivät.
Innostuksen vallassa kaivoimme pölisevän kuivaa kattoa posket innosta hehkuen ja kurkusta tomua köhien nostimme
aseet esille. Tunnelma oli kihelmöivän
jännittävä. Kesäpäivän kirkas aurinko siilautui ulkoseinien lautojen raoista hehkuvan kuumalle vintille.
– Jumalaut pojat, nää on oikeita sotakivääreitä.
– Ei ne mitään sotakivääreitä ole, ne
on pystykorvia, valisti joku vanhemmista.
– Häh, hää. Ekssä tiä että pystykorva
on koira, höhlä.
– Joo, mutta voi kiväärikin olla pystykorva.
Kiistely katkesi, kun jonkun käteen
sattui purujen alta panoskampa. Eikä poikajoukko kauaa kaivellut, kun meillä oli
edessämme jo aika läjä kuteja.
Mutta millä tavoin aseet saataisiin
ulos talosta, että niitä päästäisiin kokeilemaan. Portaita pitkin niitä ei missään tapauksessa voinut kuljettaa, sillä kiinni jäämisen vaara oli liian suuri.
Siitä meillä ei ollut epäilystäkään, ettemmekö suunnitelleet jotakin ehdottomasti kiellettyä. Onneksi se ei ollut ensimmäinen kerta.
Hätä keinot keksii. Poistamalla yksi
lauta ulkoseinästä, voitiin kivääri laskea
turvallisesti narulla talon taakse maahan.
Paras aika oli silloin, kun isä tulisi töistä,
ja koko väki istuisi pöydän ääressä syömässä.
Jännittyneenä istuin omalla paikallani
pöydän ääressä ja lapoin perunoita suuhuni. Sitten se tapahtui.

Kauhistuneena seurasin, kuinka kivääri vähä vähältä laskeutui manillanarun
varassa keittiön ikkunan takana kohti
maata.
Perkeleen jätkät! Ne ovat ottaneet laudan irti väärästä kohtaa seinää.
Pysähtynyt oli myös isän syöminen.
Hitaasti, mitään puhumatta hän nousi pöydästä ja palasi hetken päästä keittiöön kivääri kädessään. Oli selityksen aika.
Puhuttelu oli tiukka, mutta mitään
rangaistusta me emme koskaan saaneet.
Moneen kertaan isä teroitti meille, millaista temppua olimme olleet tekemässä.
– Aseiden kanssa ei koskaan leikitä.
Ajatelkaa, mitä olisi tapahtunut, jos te olisitte meneet sillä ampumaan, ja piipussa
olisi ollut tukos. Se olisi räjähtänyt silmille, isä sanoi raskaasti.
Sitten hän selitti, että kiväärit varmasti olivat kapinan aikaisia, ja ne olivat
unohtuneet vintille.
Olin viisaasti hiljaa. Vaikka mieleni
olisi tehnyt kysyä, että minkä takia sitten
yhden kiväärin tukkiin oli poltettu isän
nimi ja sotilasarvo.
Nämä pienviljeljät ja metsätyömiehet
eivät koskaan hävinneet sotaa. Heitä ei
nujerrettu sodassa eikä rauhan vuosinakaan.

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan
artikkelitoimittaja ja reservin
kapteeni Noormarkusta.
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SOTILASPOLIISI. Korpraali Saarisen
saattotehtävä oli huomattavasti esikunnan rutiineja leppeämpi. Saarinen suojasi Yhteistoimintatoimiston luutnantti
Kettusen kuvienkehitysmatkaa.

Porin Prikaatin ILMA–kuvia
Puolustusvoimien pääsotaharjoitus ILMA 2002 torjui strategista iskua kahdessa vaiheessa 4. – 15. kesäkuuta. Sotaharjoituksen ensimmäisessä vaiheessa, 4. – 8.6. Porin Prikaatilla oli
merkittävä rooli ja edustus pääkaupunkiseudun suojelussa.
Porin Prikaatin kantahenkilökunnasta, varusmiehistä ja reserviläisistä koostunut Jääkäriprikaati 2005:n esikunta sekä
varusmiehistä koostuneet 1. ja 3. Jääkärikomppania, Kranaatinheitinkomppania, Esikunta- ja Huoltokomppania sekä Sotilaspoliisikomppania ryhmittyivät pääkaupunkiseudun puolustukseen ja torjuivat menestyksekkäästi keltaisen valtion
uhkaa.
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VARTIOMIES TARKKANA. Takaisin
Pähkinärinteellä – TJK:n kiireet jatkuvat ja jääkäri Aho on taas vartiossa.

a

Tekstit ja kuvat: Ylil Hannu Lahtinen, ltn Harri Kettunen, vänr Joonas Nikula,
vänr Heikki Aittokoski (Prikaati 2005:n esikunnan yhteistoimintatoimiston
reservinupseerit)

Jalat maassa ILMASSA reservinupseerien mietteitä valmiusprikaatista
Yksi vänrikki oli kävelemässä Helsingin Kirstinkatua räntäsateessa, kun puhelin soi.
Toinen oli Nepalissa nettikahvilassa, kun hän huomasi saaneensa sähköpostia puolustusvoimilta.
Kolmas, luutnantti arvoltaan, oli puhelimen pirahtaessa kotona Orimattilassa tutkimassa mayahieroglyfejä.
Kesäkuussa kolmikon ja noin 30 muun reservinupseerin tiet veivät Säkylään ja
sitten pääkaupunkiseudulle, kun he osallistuivat ILMA 2002 –sotaharjoitukseen osana
Porin valmiusprikaatin esikuntaa.
Esikunnan perustamisharjoituksessa näkyi selvästi, että prikaati oli nähnyt kertauskutsuja pohtiessaan vaivaa saadakseen juuri nämä miehet osaksi valmiusyhtymän esikuntaa. Perinteisen ”nyt kertaamaan” –kutsun sijasta miesten valmiutta tiedusteltiin henkilökohtaisesti ja hyvissä ajoin.
Tämä näkyi tekemisen meininkinä. Motivaatio oli korkealla. Tuntui haastavalta olla
mukana joukossa, jolle on asetettu korkeat vaatimukset.
Valmiusprikaatin on määrä olla toimintavalmiina vuonna 2008, joten reservinupseerit ymmärtävät hyvin, että ILMA 2002 oli vasta alkusoittoa pitkällä taipaleella.
Jalat on syytä pitää maassa. Alkuvaikeudet olivat ILMA-harjoituksessa vielä ilmeisiä, mutta kun rutiinit saadaan hiottua ja tiimityö trimmattua, päästään keskittymään
pelkästään ”olennaiseen”.
Suomen kovatasoisimman prikaatin perustaminen on siviiliammatista riippumatta
erittäin mielenkiintoinen prosessi seurata, puhumattakaan mahdollisuudesta myötävaikuttaa. Reserviläisille annettiin ILMA 2002:ssa paljon vastuuta. Niin pitää ollakin.
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Vain rahasta on enää pulaa

Turun Kasarmin pienoismalliprojekti etenee aikataulussa
Teksti: Kari Savola
Kuvat: Samuli Vahteristo

Kaikki alkoi elokuussa 1996,
kun kävin etsimässä valokuvia Porin Prikaatin museolla.
Siellä tapasin ensi kerran
luutnantti Olli Lindenin, joka
kertoi, että Killan haaveena
on tehdä pienoismalli jo lähes
hävinneestä Turun Kasarmin
alueesta. Olin aina ollut kiinnostunut
pienoismalleista.
Päätin tutkia asiaa, koska
alue oli itselleni tuttu omalta
varusmiesajaltani vuodelta
1968, jolloin kasarmialueella
majaili Turun Ilmatorjuntapatteristo.

A
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luksi etsin vain valokuvia eri arkistoista, mutta huomattuani, että
kuvia oli saatavissa niistä melko
huonosti, etsin käsiini vanhoja kasarmilaisia ja heidän lapsiaan. Olen myös tutkimusten edetessä keskustellut useaan otteeseen
Olli Lindenin kanssa siitä, mihin ajankohtaan malli tehdään. Toivomus oli, että alueesta tulisi mahdollisimman alkuperäinen.
Päädyimme 1930-luvun alkuvuosiin.
Haastattelin kymmeniä ihmisiä ja tutkin eri arkistoissa olevaa tietoa. Vuonna
1998 aloin piirtää ensimmäistä taloa. Käytössäni oli joukko valokuvia, jotka olin
kaikki uudelleen valokuvannut sekä eri
lähteistä kopioidut pohjapiirustukset. Varsinaisia rakennusten julkisivupiirustuksia
ei ole säilynyt. Ainoastaan vuodelta 1879
olevat Rakennushallituksen arkkitehdin
August Bomanin piirtämät tyyppipiirustukset Tarkk’ ampujapataljoonien kasarmeja varten oli saatavilla. Ne ovat kuitenkin erittäin puutteelliset, eivätkä pidä kaikilta osin paikkaansa Turun osalta. Olen
kiertänyt kaikki jäljellä olevat Tarkk’ ampujien kasarmialueeet ja ottanut niistä
runsaasti valokuvia. Näitä ei kuitenkaan
ole voinut sellaisenaan käyttää piirustusten tekemisessä kuin suuntaa antavana
materiaalina, koska rakennuksiin on vuosien varrella tehty muutoksia sekä monia
niistäkin on myös purettu. Joudun piirus-

PORRAS PAIKOILLEEN. Luutnantti Erkki Kauniston harrastuksena on pienoismallien rakentaminen. Turun Kasarmialueen pienoismalli on laaja kokonaisuus,
jossa haastetta riittää.
tuksia tehdessäni turvautumaan lähes kokonaan pohjapiirustuksiin, jotka ovat nyt
täydelliset kovan etsimisen jälkeen sekä
valokuviin, joita onneksi löytyy pikkuhiljaa lisää varsinkin yksityisiltä ihmisiltä.

Pienoismalli syntyy muovista,
vanerista ja purusta
Olli Linden oli omalla tahollaan löytänyt
Porin Prikaatista sopivan miehen varsinaisen pienoismallin rakentamista varten.
Hän on luutnantti Erkki Kaunisto. Hänen
ja Ollin Lindenin kanssa selvitimme, mihin mittakaavaan malli tehdään ja mistä
materiaalista mallin talot valmistetaan.
Olin selvittänyt omalta osaltani pienoismallitoimistojen
materiaaliratkaisuja.
Päädyimme muoviin, jota on helppo työstää ja maalata. Maastoon käytetään vaneria, muovia ja erilaisia puruja.
Tarkoitukseni on tehdä täydelliset piirustukset mittakaavaan 1:100 koko alueen
rakennuksista, jotka aikanaan tullaan sijoittamaan Prikaatin museoon. Mallirakentajalle tulostan lisäksi 1:200 -piirustukset.
Olen myös piirtänyt alueesta monivärikartan 1:1 000, johon olen kerännyt mo-

nenmoista tietoa 1930-luvun kasarmialueesta. Se tullaan myöhemmin painamaan julisteeksi.
Malli tullaan sijoittamaan lasivitriiniin, jonka koko on noin 2,5 m x 2,5 m.
Alueesta tehdään mahdollisimman täydellinen maisemallinen pohja maastomuotoineen ja puineen. Tämä osa on suuritöinen
ja vaatii aikaa satoja tunteja. Rakennukset
tullaan sijoittamaan niille kuuluville paikoille. Tällä hetkellä valmiina on seitsemän rakennusta, jotka ovat nähtävissä
Porin Prikaatin museon lasikaapissa. Rakennuksia tehdään kaikkiaan 50. Lisäksi
malliin tulee aitoja, puita ja pensaita yms.
Yhden rakennuksen piirustusten ja
pienoismallin rakentamiseen kuluu yhteensä aikaa koosta ja vaikeusasteesta
riippuen 50 - 200 tuntia. Lisäksi joudun
koko ajan tekemään kaikenlaista pientä
tutkimustyötä, värimäärityksiä jne.

Kasarmialueen elämää myös
kirjan sivuille
Malli tarvitsee myös tukimateriaalia. Sitä
onkin kertynyt vuosien varrella runsaasti.
Olen kirjoittamassa alueen historiasta kir-

jaa kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta.
Tulen sen painottamaan 1930 luvulle,
mutta myös kertomaan kasarmin historian
vaiheet alusta loppuun. Kirjaan sisällytän
runsaasti piirustuksia ja valokuvia alueesta eri vuosikymmeniltä. Pienoismallin
katselua varten teen lyhennetyn version,
jonka avulla voi helpommin tutusta paikanpäällä itse malliin.
Käyn edelleen arkistoissa penkomassa selvennyksiä kirjalliseen ja kuvalliseen
materiaaliin sekä haastattelemassa kasarmilaisia. Hyvänä tietolähteenä käytän
myös Porilaismuseon materiaalia ja sen
henkilökuntaa sekä Olli Lindenin asiantuntemusta. Näistä syntyy matka-, puhelin-, valokuva- ja materiaalikuluja. Menoja syntyy myös piirustusten ja tekstin tulostuksista sekä raaka-aineiden hankinnoista.

Muistoksi jälkipolville
Mallin rakentaminen on hidasta ja tarkkaa
työtä. Allekirjoittanut ja Erkki Kaunisto
tekevät mallia harrastuksena oman leipätyönsä ohella. Toivon rahoittajatahojen
suhtautuvan myönteisesti malliprojektiin,
koska haluamme jättää nyt eläville ihmisille sekä tuleville polville käsityksen viime vuosisadan alkuvuosikymmenien kasarmielämästä Turussa.

Teksti: Matti Vihurila

Rahoittajia
kaivataan

Pienoismallin rahoittamiseksi on käynnistetty keräys, jota johtaa pitkäaikainen “Porilainen”, everstiluutnantti evp.
Toivo Lehmusvirta. Hän on ansiokkaasti hankkinut lahjoituksia ja tukimaksuja
eri yrityksiltä ja yhteisöiltä, mutta lisää
kaivataan edelleen. Kilta vastaanottaa
kiitollisena yksityisten, yritysten ja
yhteisöjen lahjoituksia, jotka käytetään kokonaisuudessaan pienoismallihankkeen kulujen peittämiseen.

Tilinumero on 445614-46848. Tilisiirtolomakkeen
tiedoksianto-kohtaan pyydetään merkitsemään “Pienoismallihanke”. Tärkeää on myös
merkitä lahjoittajan nimi sekä yhteystiedot.
Porin Rykmentin - Porin Prikaatin
Kilta toivoo runsasta osanottoa tähän
“Porilaisten” kunniakkaan historian
kannalta erittäin merkittävään hankkeeseen.

Hyvät ja nopeat yhteydet

Tampereelle, Lahteen, Helsinkiin, Poriin,
Turkuun, Raumalle, Kankaanpäähän, Seinäjoelle
ja moneen muuhun paikkaan !
Porin Prikaatin varusmiehet ovat tehneet lomamatkansa
autoillamme turvallisesti vuosikymmenien ajan !

LAUTTAKYLÄN AUTO
Risto Rytin katu 39, 32700 HUITTINEN, Puh (02) 566 591
www.lauttakylanauto.fi

R
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Lippupäivää juhlittiin taisteluv

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Raimo Muurinen

Porin Prikaati juhli Puolustusvoimain lippujuhlan päivää
kentällä ja kerholla.
Pääosa urheilukentällä järjestettyyn paraatikatselmukseen osallistuneista sotilaista oli
täydessä taisteluvarustuksessa,
sillä heti seuraavana päivänä oli
edessä lähtö pääkaupunkiseudulle ILMA 2002 -harjoitukseen.
Prikaatin henkilökunta ja
kutsuvieraat osallistuivat runsaslukuisesti varuskuntakerholla iltapäivän päätteeksi järjestetylle vastaanotolle. Prikaatin komentajan isännöimässä tilaisuudessa jaettiin myös huomionosoitukset varuskunnan
väelle.

12

KUNNIAA SANKARIVAINAJILLE. Päivän juhlallisuudet
alkoivat seppeleenlaskulla Säkylän Sankarihaudalla.

RESSUT PARAATISSA. Kertausharjoituksiin osallistuneet
reserviläiset olivat mukana paraatikatselmuksessa ja näyttivät, että sujuu se marssi "vanhoiltakin".

eluvalmiina

"OMA BÄNDI". Porin Prikaatin reserviläissoittokunta, Porilaissoittokunta, vastasi juhlapäivän musisoinnista.

MITALISATEESSA. Toimistosihteeri Pirjo Toivanen (vas.),
apulaisosastonhoitaja Irja Riihimäki, sairaanhoitaja Tuulikki
Pitkänen sekä luutnantit Ilkka Tuomisto ja Jukka Anttila kuuluivat Mannerheimin syntymäpäivänä palkittujen prikaatilaisten joukkoon.

NÄYTTÄVÄ KATTAUS. Muonituskeskuksen väen loihtima kattaus ja vastaanotolla nautitut
pikkusuolaiset herättivät ansaittua ihastusta.
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○
○

PRIKAATIIN SIIRTYNEET:

○

○

PORILAISEN PÄIVÄKIRJA
○
○

○

○

○

○

○

Erik Fabritius 4.6.2002
Mikko Hartikainen 4.6.2002
Mikko Lehto 4.6.2002
Tom Malmström 4.6.2002

○

Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti
Yliluutnantti

○

Maanpuolustuskorkeakoulusta:

○

Opistoupseerioppilas Elias Halminen 24.6. - 19.7.2002

○

○

○

Maasotakoulusta:

○
○
○
○
○

YLENNYKSET 4.6.2002

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ylikersantti (sopimussotilas) Jaakko Myllymaa 1.4.2002
Kapteeni Jarkko Saulio 15.5.2002
Korpraali (sopimussotilas) Veli Kivilahti 16.5.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Minna Nenonen 1.6.2002
Luutnantti Olli Lindén 1.7.2002
Korpraali (sopimussotilas) Mikko Koskinen 1.7.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Aleksi Aulavuori 1.7.2002

○

○

○

Reserviin:

Juha Arsalo 1.7.2002
Mirva Heikkilä 1.7.2002
Arni Hukari 1.7.2002
Tommi Hämäläinen 1.7.2002
Mikko Jaakola 1.7.2002
Miikka Kantola 1.7.2002
Janne Kastman 1.7.2002
Heidi Kytönen 1.7.2002
Jukka Laine 1.7.2002
Janne Lakkala 1.7.2002
Juha Sahlstein 1.7.2002
Tommi Sippel 1.7.2002
Antti Turunen 1.7.2002
Matti Uotila 1.7.2002
Ruusa Vanhanen 1.7.2002
Jarno Viitanen 1.7.2002

○
○
○
○
○

PRIKAATISTA SIIRTYNEET:

(sopimussotilas)
(sopimussotilas)
(sopimussotilas)
(sopimussotilas)
(sopimussotilas)
(sopimussotilas)
(sopimussotilas)
(sopimussotilas)
(sopimussotilas)
(sopimussotilas)
(sopimussotilas)
(sopimussotilas)
(sopimussotilas)
(sopimussotilas)
(sopimussotilas)
(sopimussotilas)

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

(sopimussotilas) Matti Vehmas 2.4.2002
(sopimussotilas) Nina Ruuhivirta 5.6. - 11.8.2002
(sopimussotilas) Eero Judin 1.7.2002
(sopimussotilas) Jesse Mäkinen 1.7.2002
(sopimussotilas) Antti Tähkäpää 1.7.2002
(sopimussotilas) Juha-Matti Ala-Laurila 8.7.2002
(sopimussotilas) Jukka Harju 8.7.2002
(sopimussotilas) Lasse Hento 8.7.2002
(sopimussotilas) Mika Huuhka 8.7.2002
(sopimussotilas) Jukka-Pekka Katajisto 8.7.2002
(sopimussotilas) Arto Kauppinen 8.7.2002
(sopimussotilas) Veli-Kalle Kursi 8.7.2002
(sopimussotilas) Tommi Larikka 8.7.2002
(sopimussotilas) Antti Lunden 8.7.2002
(sopimussotilas) Aki Mertala 8.7.2002
(sopimussotilas) Henri Palin 8.7.2002
(sopimussotilas) Hannu Päivärinta 8.7.2002
(sopimussotilas) Ilkka Suihkola 8.7.2002
(sopimussotilas) Ilkka Törmä 8.7.2002

○

Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti

○

○

○

Reservistä:

Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti
Ylikersantti

Lääkintämajuri Ilkka Kärnä lääkintäeverstiluutnantiksi (res.)
Kapteeni Erkki Haapa-alho majuriksi
Yliluutnantti Sami Silmu kapteeniksi
Luutnantti Jussi Alanko yliluutnantiksi
Luutnantti Osmo Bräysy yliluutnantiksi
Luutnantti Jari Rankinen yliluutnantiksi
Sotilasmestari Tero Kaasalainen luutnantiksi
Sotilasmestari Heikki Mäkelä luutnantiksi
Sotilasmestari Arto Rannanmäki luutnantiksi
Vänrikki Tuomo Koivisto luutnantiksi
Vänrikki Henri Luukkonen luutnantiksi
Vänrikki Saku Nurminen luutnantiksi
Vänrikki Tommi Renfors luutnantiksi
Vänrikki Juha Rinta-Keturi luutnantiksi
Vänrikki Kari Sorkkila luutnantiksi
Vänrikki Tony Tirroniemi luutnantiksi
Vänrikki Ilari Vähä-Pietilä luutnantiksi
Vänrikki Olli-Pekka Honko luutnantiksi (res.)
Vänrikki Tanja Saarinen luutnantiksi (res.)
Vääpeli Raimo Heinonen sotilasmestariksi (res.)
Ylikersantti Jaakko Pakula vääpeliksi
Kersantti Petri Lehti ylikersantiksi
Alikersantti Jarmo Jokela kersantiksi
Korpraali Teemu Hakamäki alikersantiksi
Korpraali Jani Tolonen alikersantiksi

○
○
○
○
○

Siivooja Eira Saari
Sotilaskotiapulainen Tarja Lehtimäki

Valtion virka-ansiomerkki

○

○

○

○

○

Suomen Valkoisen Ruusun
mitali

Apulaisosastonhoitaja Irja Riihimäki

Toimistosihteeri Pirjo Toivanen

○
○
○
○
○

○
○
○

Suomen Valkoisen Ruusun I
luokan mitali kultaristein

○

Luutnantti Jukka Anttila
Luutnantti Ilkka Tuomisto
Sairaanhoitaja Tuulikki Pitkänen

○

○
○
○
○
○
○

Suomen Leijonan ansioristi

○

○

Yliluutnantti Pertti Kallio
Yliluutnantti Jari Väisänen

○
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Majuri Dieter Flemmich
Majuri Timo Kovanen
Sotilaspastori Pertti Hell

Suomen Valkoisen Ruusun
ansioristi

○

Suomen Valkoisen Ruusun
ritarimerkki

○

Majuri Jukka Nikkari

○

○

Suomen Leijonan I luokan
ritarimerkki

○

Luutnantti Olli Linden
Apulaissotilaskodinhoitaja Pirkko Rajala

○

Sotilasansiomitali

○

PALKITSEMISET 4.6.2002

Väestönsuojelun II luokan
ansiomitali
Yliluutnantti Pekka Sunila

SOTILASVARUSTEITA

SÄKYLÄSTÄ

TULE OSTOKSILLE!
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ
TÄYNNÄ
army-varusteita Suomesta, Natomaista ym. maastojalkineita, maastoja pakkaspukuja, kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja, pilottitakkeja,
makuupusseja, sadevarusteita, maiharitakkeja, villapaitoja, naamioverkkoja,
merkkejä, ym.

OY MILPRO Ltd
TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO, SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ

Avoinna: ti-pe 10-17, la 10-15,

Köörnummi, 27800 Säkylä

MYÖS POSTIMYYNTI
TILAA ILMAINEN ESITE
Puh (02)867 0431

fax(02)867 1731 Email: milpro@netti.fi
Internet: http://www.satanet.fi/milpro
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Puolustusvoimien henkilöstörakennetta muutetaan hallitusti
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo
Taulukot: Pääesikunta

Puolustusvoimat on linjannut henkilöstöstrategiansa aina
vuoteen 2012 asti. Siinä korostuvat toimintaympäristön muutoksista syntyvät uudistumis- ja kehittämistarpeet, jotka heijastuvat myös väistämättä henkilöstöön. Puolustusvoimilla on
tarve muuttaa henkilöstörakennettaan hallitusti. Arvioidaan,
että puolet palkatusta henkilöstöstä vaihtuu vuoteen 2012
mennessä.

H

enkilöstöstrategian päämääränä
on turvata puolustusvoimille ammattitaitoinen ja motivoitunut
henkilöstö, joka on määrältään ja laadultaan riittävä sodan ja rauhan ajan tarpeisiin.
Suunnitelman allekirjoittanut puolustusvoimain komentaja toteaa, että tehokkuuden perusvaatimus tulee ottaa huomioon valinnoissa ja toiminnassa.
- Puolustusvoimien tulee olla tehokas
äärimmäisissäkin kriisitilanteessa. Puolustuksemme uskottavuus vaatii puolustuskyvyn jatkuvaa kehittämistä. Kyse ei ole vain
materiaalihankinnoista, vaan myös henkilöstön ammattitaidosta, henkisestä ja fyysi-
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sestä suorituskyvystä sekä organisaation toimintakyvystä, amiraali Juhani Kaskeala toteaa henkilöstöstrategian alkusivulla.
Perusasetelman muodostaa puolustusvoimien sodan ajan tehokkuusvelvoite, jossa ammattipäällystön tarve on 18 000 henkilöä. Eduskunta on hyväksynyt rauhanajan
henkilöstön enimmäismääräksi 17 000.
Niistä sotilastehtäviä on 9 500 ja siviilitehtäviä 7 500. Kumppanuustoimintojen mahdollinen lisääntyminen vaikuttaa tarvittavien
tehtävien määrään. Sotilashenkilöiden SAvajauksen täyttämiseksi tarvitaan ammattitaitoista, nuorta johtajareserviä noin 9 000
tehtävään, mitä silmälläpitäen uusi päällystön koulutusjärjestelmä luotiin.

Työsuhteen määräaikaisuus
lisääntyy
Puolustuspoliittiset selonteot muodostavat linjauksen maamme puolustuksen kehittämisestä, jonka toimeenpanosta puolustusvoimat vastaavat. Lähtökohtana
suunnittelulle on ollut se, että teknistyvät
joukkomme tarvitsevat lisää fyysisesti
kestäviä ja teknisesti taitavia nuoria sotilaita pystyäkseen vastaaman niille asetettuihin vaatimuksiin.
Puolustusvoimien kehittämisohjelman
toteuttaminen, uuden koulutusjärjestelmän
tuotantovelvoite sekä henkilöstöresurssien
nykytila edellyttävät noin 1 500 uudelleen
kohdennettua tai uutta tehtävää vuoteen
2012 mennessä. Merkittävä osa tehtävistä
on määräaikaisia sotilastehtäviä. Tarvittavista tehtävistä noin puolet saadaan kohdentamalla rakennemuutoksessa vapautuvia tehtäviä uudelleen ja muuttamalla nykyisiä tehtäviä uusia vaatimuksia vastaavaksi. Eri toimenpitein täytetään avoinna
olevat noin 600 sotilasvirkaa ja perustetaan lisää 200 sotilasvirkaa. Kouluttajien
lisätarpeen sekä asejärjestelmien ja muun

teknisen välineistön käyttäjätarpeen täyttämiseksi sopimussotilaiden määrä nostetaan noin 1 000 henkilötyövuoden tasolle vuoteen 2012 mennessä.

Työvoimakamppailuun valmistaudutaan
Muutoksen toimeenpano ja siihen liittyvä rakennemuutos ei ole aina yksilön näkökulmasta katsoen
helppoa. Henkilökohtaisten toiveiden ja puolustuksen kehittämistavoitteiden yhteensovittamista edesauttaa kuitenkin laajasti hyväksytty, pitkäjänteinen
henkilöstöstrategia. Sen perusajatuksena on, että kehittämisen ja toiminnan tehokkuusvaatimukset saatetaan mahdollisimman hyvin tasapainoon henkilöstön
hyvinvoinnin kanssa,
Henkilöstöstrategian toteuttamisen yhtenä avainkysymyksenä nähdään johdon ja henkilöstön avoin
sekä konstailematon vuorovaikutus.
Sen osatekijänä on motivoiva ja oikeudenmukainen palkitseminen ja kannustavuus. Se ei merkitse
pelkkää sanahelinää tai mitaleita, vaan tarkoitus on
siirtyä kannustavaan, toiminnan tuloksellisuuteen
perustuvaan palkkaukseen.
Se onkin välttämätöntä, sillä puolustusvoimat
joutuvat kamppailemaan vähenevästä työvoimasta
muiden alojen kanssa. Puolustusvoimissa uskotaan
hyvän imagon auttavan rekrytointikamppailussa,
minkä eteen ollaankin valmiita tekemään työtä.
Tavoitteena on puolustusvoimien työpaikkojen
ja sotilasammatin pitäminen sekä yhteiskunnallisesti
että kansainvälisesti arvostettuina ja merkittävinä.
Kaskealan mielestä se on sitä jo nyt.
- Meillä on kaikki edellytykset kirkastaa puolustusvoimiemme kuvaa hyvänä työpaikkana, kunhan
itse tunnistamme vahvuutemme ja merkityksemme
suomalaisessa yhteiskunnassa.

Myönteisiä uudistuksia
Porin Prikaatiin

P

orin Prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Turkka Heinonen arvioi puolustusvoimien henkilöstöstrategian tuovan mukanaan
myönteisiä muutoksia, jotka näkyvät palkatun
henkilöstövahvuuden kasvuna prikaatissa.
- Varusmieskouluttajien määrä tulee lisääntymään. Suunnitelman mukaan vuoteen 2008 mennessä joukkuetta kohti on laskennallisesti vähintään 2,5 peruskoulutettua kouluttajaa ja yksi sopimussotilas. Parannus on melkoinen, kun sitä verrataan nykytilaan, jossa joukkuetta kohti on laskennallisesti vain yksi peruskoulutettu henkilökuntaan
kuuluva ja 0,5 sopimussotilasta.
Toisena Porin Prikaatin esikuntapäällikköä
ja varmasti koko henkilökuntaa ilahduttavana
seikkana henkilöstöstrategiassa löytyy lupaus
kansainvälisen toiminnan vaatiman työmäärän
huomioimisesta.
- Voimakkaasti kasvanut kansainvälinen toiminta vaatii ulkomailla toimivien rauhanturvajoukkojen henkilöstön lisäksi myös kotimaahan
pysyviä virkoja, jotka henkilöstöstrategiassa on
huomioitu. Kansainvälisen toiminnan vaatimukset tullaan sisällyttämään henkilöstön perus-,
täydennys- sekä jatkokoulutukseen ja ne tulevat
näkymään myös henkilöstön käytön periaatteissa ja järjestelyissä, Heinonen sanoo.
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Eduskunnan varapuhemies Jukka Mikkola
oli kesävänrikkinä armoton ja tiukka mies:

Aika tasii kaikkia ihmisiä?
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuva: Samuli Vahteristo
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Eduskunnan toinen varapuhemies
Jukka Mikkola (sd) ei ylläty kuullessaan heti haastattelun aluksi muistutuksen taannoisesta urastaan Suomen puolustusvoimien palveluksessa.
Vuonna 1943 syntynyt Mikkola oli Porin
Prikaatin palkkalistoilla syksystä 1963 aina
kevääseen 1964 asti. Huovinrinteen vielä
uutuuttaan kiiltelevässä varuskunnassa
parikymppinen kesävänrikki tunnettiin sekä
armottomana että tiukkana miehenä.
- Turha sitä on lähteä kieltämään, juuri
sellainen minä varmasti olin, Mikkola myöntää.
- Mutta aika onneksi tasii kaikkia ihmisiä.
Minäkin olen vuosien saatossa päässyt monesta pahasta ominaisuudesta, edellä mainittujen lisäksi myös suorapuheisuudesta,
hän lisää.

?

P

orin Prikaati oli Jukka Mikkolalle,
vampulalaisen
maanviljelijäperheen pojalle, luonnollinen vaihtoehto, kun lähtö armeijaan tuli ylioppilaskirjoitusten jälkeen ajankohtaiseksi. Vuosina
1962 - 63 perinteikkään joukko-osaston
ensimmäinen komppania majaili vielä
Turun kasarmilla Turussa.
- Kokemukseni varusmiesajalta olivat
kaikin puolin suhteellisen myönteiset,
miettii Mikkola.
Armeija-aikanaan Jukka Mikkola oli
myös innokas urheilumies, jonka uran
huippukohdaksi taisi jäädä Mikkelissä
kesällä 1962 voitettu puolustusvoimien
yleisurheilun joukkuemestaruus. Mikkola
juoksi kisoissa 400 metriä ja aika 52.0 riitti loppukilpailun kuudenteen eli viimeiseen sijaan. Edellä oli mm. muuan Juha
Väätäinen, joka tuli sittemmin tunnetuksi
pidempien matkojen menijänä.
- Mutta kerran divisioonien välisessä
kilpailussa voitin täyspakkaus selässä
jopa itsensä Jaakko Tuomisen, Mikkola
muistaa.

Porilainen 3/62
kertoo:

Aktiiviupseerin ura
hiuskarvan varassa
Jukka Mikkolan RUK-kurssin numero on
111.
- Oli hiuskarvan varassa, etten pyrkinyt varusmiespalveluksen jälkeen kadettikouluun. Sen hiuskarvan nimi on pataljoonan kokoonpanoon sijoittamatta jäänyt viestijoukkue, sanoo Mikkola arvoituksellisesti.
Kysymys on RUK:n kokeessa tapahtuneesta inhimillisestä virheestä. Nuori
upseerioppilas oli sijoittanut viestijoukkueen paikalleen, mutta viime hetkellä hän
jostain kumman syystä pyyhki sen pois.
Virhe maksoi lopulta kunniamiekan eli
kurssin priimuksen arvon.
- Se paperi on tallessa vieläkin, Mikkola huokaa.
- Priimuksena olisin sataprosenttisen
varmasti pyrkinyt upseerin uralle, hän paljastaa.
Ei tullut Jukka Mikkolasta upseeria,
vaan tuli oikeustieteen kandidaatti, asianajaja ja varatuomari. Opiskelu vei miehen
Vampulasta Turkuun 1964 ja sillä tiellä
hän on edelleen.
Porin Prikaatissa Säkylän Huovinrinteellä Mikkola on vieraillut säännöllisesti
sitten armeija-aikojensa. Yksi syy tähän
on ollut vänrikkikauden kämppäkaveri,
armeijan leivistä kapteenina eläkkeelle
jäänyt Antti Kannisto.
- Armeija-aika antoi minulle paljon
muitakin hyviä ja kieltämättä myöhempää
elämää ajatellen myös hyödyllisiä ystävyyssuhteita, Mikkola selvittää ja luettelee enempiä miettimättä nimet Antti Mikkola, Kari Hokkanen, Ilkka Puukka, Eero
Melasniemi, Reima TA Luoto, Antti Simola, Jaakko Kalela ja Kalevi Vähäkylä.

- Porin Prikaatin aliupseerikoulun
joukkueenjohtajani, sittemmin everstiksi
ylennyt Mauri Mikkola oli kanssani vuosina 1986-88 istuneessa kansallisessa sotilaskomiteassa, jonka esityksen pohjalta
tehtiin mm. valmiuslait, Mikkola jatkaa.
Sotilasarvoltaan Jukka Mikkola on
reservin yliluutnantti. Takana on mm.
kansallinen maanpuolustuskurssi vuosimallia 1989.
- Edellisestä ylennyksestä alkaa olla
aikaa kohta jo 20 vuotta, hän muistuttaa.

Päätös vaaleista
on vielä tekemättä
Kansallisen sotilaskomitean jäseneksi
Jukka Mikkola löydettiin ensimmäisen
kauden kansanedustajana. Jo vuoden 1973
alussa politiikkaan astunut Mikkola nousi
Arkadianmäelle ensimmäisen kerran nelivuotiskaudelle 1983-87 ja toinen kausi
alkoi vuonna 1995. Eduskunnan toisena
varapuheenmiehenä hän on toiminut nyt
reilut kolme vuotta.
- En ole vielä tehnyt lopullista päätöstä ensi vuoden vaaleihin osallistumisesta,
hän vakuuttaa.
Jukka Mikkolalle päätöksen julkituominen vasta viime tingassa on tyypillistä.
Näin hän toimi myös toukokuisen lisäydinvoimaäänestyksen yhteydessä.

Tulevia eduskuntavaaleja Mikkola nimittää osuvasti hallitusvaaleiksi.
- Meillä on ensi keväänä ensimmäisen
kerran käytössä uusi perustuslaki, jonka
perusteella hallitus muodostetaan eduskunnassa. Tästä syystä vaalien suurimman
puolueen asema on aiempaa tärkeämpi.
Vaalien lopputulosta Mikkola ei suostu veikkaamaan. Siitä hän on kuitenkin
suhteellisen varma, että tuleva hallitus on
edellistä kapeampi. Sopivana tukipohjana
hallitukselle Mikkola pitää 120 kansanedustajaa.

Turulla edessä
isoja projekteja
Oman kotikaupunkinsa Turun lähitulevaisuuden suurimmiksi hankkeiksi Jukka
Mikkola nostaa raakavesi- ja jätevesiprojektit, joiden yhteinen kustannusarvio on
jopa 150 miljoonaa euroa.
- Nyt näyttää vahvasti siltä, että Turun
vesi otetaan tulevaisuudessa Huittisten
Ripovuoren kohdalta Kokemäenjoesta.
Raakavesi on tarkoitus johdattaa sieltä
Virttaanharjulle, missä siitä tehdään tekopohjavettä.
- Turun lisäksi myös ympäristökuntia
palveleva uusi jäteveden keskuspuhdistamo on puolestaan tarkoitus louhia Kakolan alle, Mikkola muistuttaa.
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Teksti ja kuvat: Raimo M

Huovinrinteen kuntotalon kuntosalissa kuuluu tasainen mätke
oppilas Karim Mokaddemin iskiessä nopeita sarjoja nyrkkeilysäkkiin. Edellisestä harjoittelukerrasta on kulunut aikaa, sillä
Mokaddemin talvi ja kevät ovat
kuluneet enimmäkseen Porin
Prikaatin aliupseerikoulussa.

Reilu, mutta vaativa
A

liupseerikoulun tiedustelujoukkueen oppilas Mokaddem
erottuu muista varusmiehistä. Tumma ihonväri on Suomen puolustusvoimissa edelleen harvinainen näky. Helsingissä syntyneen 19-vuotiaan nuorukaisen kansainväliset juuret juontavat Algeriaan.
- Tunnen itseni suomalaiseksi. Se, että olen kahden kansan
”tuote”, on mielestäni rikkaus. Kaikkien mielestä näin ei kuitenkaan
ole. Ulkomainen taustani kiinnostaa monia, jopa tuntuu hienolta,
mutta silti osalla on ongelmia suhtautua siihen luontevasti. Olen
kohdannut rasismia, vaikken henkilökohtaisesti paljon. Ymmärrän,
että kaikki uusi ja erilainen pelottaa. Se on ensireaktio.
Ennakkoasenteista kertoo Mokaddemille kohteliaisuutena
lausuttu tunnustus: ”Kyllä sä oot ihan hyvä jätkä neekeriksi”. Hän
nimeää Suomen isänmaakseen ilman epäselvyyksiä.
- Pappani on sotaveteraani ja kunnioitan sitä.

”Nyrkkeily on herrasmiesten laji”
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Oululaisen viime syksyn ylioppilaan harrastuksiin on kuulunut
nyrkkeily jo viisi vuotta.
- Kuulun urheiluvalmennettaviin. Tosin aliupseerikurssin
aikana en ole ehtinyt harjoitella ollenkaan. Kipinä harrastukseen
syntyi kaverin vihjeestä. Pienenä olin sanonut, etten halua lyödä
ketään.
Nyt on toisin. Mokaddem lyö, ja lujaa, mutta reilun pelin
hengessä.
- Nyrkkeily on herrasmiesten laji. Paljon asiallisempi ja
reilumpi kuin jotkut sellaiset kamppailulajit, joissa säännöt ja
tavat ovat kyseenalaisempia. Nyrkkeily sopii tietynlaisille pojille. Veijareille ja vilkkaille kavereille, kuuluu tietynlaisten poiki-

en luonnehdinta.
- Itse olen aina ollut vilkas. Koulussakin on opettajien aina
täytynyt olla rauhoittelemassa.
Mokaddemia viehättää lajissa sen suoruus ja reiluus.
- Parasta on onnistumisen tunne, se on niin voimakas. Samoin epäonnistuminen on voimakas tunne. Siitä oppii aivan älyttömästi. Sellaista kamppailua ja mittelemistä se on, vaikkei kyseessä olekaan elämän ja kuoleman laji. Ottelun jälkeen ei ehkä
vastustajan kanssa olla parhaita kavereita, mutta kuitenkin siinä
keskustellaan tapahtumien kulusta ja siitä, mikä meni huonosti ja
mikä hyvin.
Menestystäkin Mokaddemille on tullut.Vain puolitoista kuukautta harjoittelun aloittamisen jälkeen syksyllä 1997 hän voitti
alle 91 kiloisten junioreiden Suomen mestaruuden. Tahti jatkui
kahtena seuraavana vuonna, jolloin mestaruustitteli säilyi saman
miehen nimissä.

Sotilasura käynyt mielessä
Johtajakaudella Mokaddem aikoo pysyä omien sanojensa mukaisesti vaativana, mutta reiluna jätkänä. Tulevilta alaisiltaan hän
peräänkuuluttaa halua suoriutua annetuista tehtävistä kunnialla.
- Riittää, että tekee sen mitä käsketään, eikä kyseenalaista
annettuja käskyjä. Kaikkien ei tarvitse yrittää olla parhaita.
Asepalveluksen jälkeisistä suunnitelmista Mokaddemilla ei
ole vielä tarkkaa käsitystä.
- Sekä poliisikoulu että Maasotakoulu kiinnostavat. Olen
harkinnut jopa sotilasuraakin, ehkä pelottavankin vakavasti, hän
naurahtaa.

a kuvat: Raimo Muurinen

Oppilas Heli Huhtalan, 23, tie armeijan vihreisiin ei kulkenut tavallisen kaavan mukaan.
Lukion jälkeen Huhtala ehti käydä koulua
pari vuotta ja olla töissäkin jonkin aikaa.

V

iestijoukkueessa aliupseerikoulua käyvä Ylivieskan tyttö
Heli Huhtala, 23, nimeää tärkeimmiksi syikseen tulla armeijaan isänmaallisuuden ja puolustustahdon.
- Hyvä kaveri kävi intin heti lukion jälkeen, ja asia jäi tuolloin mieleeni muhimaan. Onhan tämä yksi tärkeä yhteiskunnan
osa-alue – lähes puolet suomalaisista käy armeijan, ja puolustus
on iso osa maan identiteettiä. Minua kiinnosti tietää, mitä puolustusvoimat pitää sisällään tältä kantilta katsottuna. Nytpä tiedän,
Huhtala jatkaa motiiveistaan.
Vapaaehtoisten naisten motivaatio yleensä armeijassa on reilusti korkeampi kuin miesten.
- Tottakai pitää mennä niin pitkälle kuin pääsee. Erittäin
tyytyväinen olen siitä, että pääsin aliupseerikouluun.
Motivoituneisuutta Huhtalalla on riittänyt. Hän antaa esimerkin siitä, miten voi käydä, kun on vapaaehtoisena vähemmän
vapaaehtoisten miesten kanssa.
- Olimme yöllä suunnistaneet useampia tunteja kenttäradion
kanssa, ja pojat nukkuivat tauoilla eikä vapaaehtoisia radion kantajia ollut. Jupisematta siinä oli kymmenkiloisen venttiseiskan
kanssa taivallettava suurin osa matkasta. Tuolloin se tuntui uroteolta, mutta täyspakkauksen kanssa mentävän 50 kilometrin
AuK-marssin jälkeen taas pieneltä pahalta.
- Muuten sukupuolten rinnakkaiselo ei ole pientä piruilua
enempää esillä, ainakaan metsässä. Kasarmilla tilanne on toinen,
koska aliupseerikoulussa eri joukkueissa olevat naiset ovat samassa tuvassa. Monta kertaa olemme kironneet tyttöjen kesken,

Naisen tie armeijaan:

Uteliaisuus ja isänmaallisuus
kun meille ei ole muistettu tulla kertomaan valmistautumisista. Esimerkiksi sulkeiset ovat jääneet väliin pari kertaa, ja iltavahvuuslaskentakin on kerran saatu ilman naisia täsmäämään, Huhtala selvittää.
Kulttuuri armeijassa on edelleen miehinen, ja useat henkilöä
kuvaavat termit ovat yhä maskuliinisia.
- Ei sillä minulle väliä ole, jos joku sanoo ”kulmamies”. Usein
miehet korjaavat sanan samantien sukupuolettomaksi ”kulmataistelijaksi”, joskus taas kaverit korostavat sukupuolta. Kaikista hauskin
tähän asti on ollut ”kulmababe”, Huhtala naurahtaa.
Erilaisten ”-mies” –loppuisten ilmaisujen tilalle on tullut
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen alusta lähtien sukupuolettomia henkilöä tarkoittavia ilmaisuja. Miesten säilyessä yhä selvänä enemmistönä tässä asiassa tuskin koskaan päästäneen täydelliseen tasa-arvoon. Ja miksipä vanhoja perinteisiä sanoja pitäisi niin kiivaasti olla uudistamassa.
- Varusmiehiä kaikki tyynni, Huhtala summaa.

Viestiä ja viestintää
- Viesti on aselajina OK, minulle sopiva. Himotetsaamisen sijasta
on teknisten laitteiden käsittelemistä, mikä vaatii älliä ja viitseliäisyyttä. Vähäisen fyysisen rasittavuuden vuoksi viestiin käsittääkseni sijoitetaan valtakunnallisestikin naisia enemmän. Mutta
ei viesti ole helppo aselaji, vaikka meitä välillä haukutaankin
”viestivässyköiksi”, Huhtala arvelee.
Toisenlaista oppia on palvelusaikana antanut joukkueessa
toimiminen.
- Olen tottunut tekemään kaiken aika itsenäisesti, mutta nyt
on pitänyt opetella toimimaan ryhmässä. Sen sijaan, että olisin
muuttunut, olen tajunnut, että minne sitten meneekin ja mitä ikinä
tekeekään, ihminen pysyy samana.

Aliupseerikoulun sanomalaitteiden ja radiolinkkien jälkeen
Huhtala tulee lähettämään loppupalvelusajan toisenlaista viestiä
Ruotuväki-lehdessä.
- Eräs tuttavani suoritti palveluksensa Ruotuväessä valokuvaajana. Hän kertoi pitäneensä työstään, jossa vierailtiin eri varuskunnissa ja nähtiin paljon uutta.
Huhtala on taustoiltaan toimittaja, ja niinpä hän hakikin lehteen toimittajaksi. Näytöt olivat riittävät ja paikka aukesi.
- Odotan Ruotuväkeä innolla yhä enemmän ja enemmän.
Palvelus Ruotuväessä tukee Huhtalan tulevaisuuden suunnitelmia työn ja opintojen suhteen. Hän luki muutaman vuoden
Satakunnan ammattikorkeakoulussa teknistä journalismia, mutta
kesätyöt veivät mennessään, ja opinnot keskeytyivät.
- Jäin töihin maakuntalehden toimitukseen, kun mahdollisuutta
tarjottiin eikä motivaatiota insinööriopintoihin tähtäävään koulutukseen ollut. Ja siellä sitten kypsyi ajatus uuden opiskelupaikan hakemisesta ja armeijasta. Molemmat natsasivat, Huhtala kertoo.
Uusi opiskelupaikka odottaa Tampereen yliopiston kunnallispolitiikan laitoksella.
- Toimittajan työssä viehättää se, että työn ohessa oppii itse
eri asioita. Yhteiskunnalliset asiat ja niistä kirjoittaminen kiinnostavat minua.
Huhtala lähtee kohti Ruotuväkeä ja Helsinkiä hyvillä mielein. Porin Prikaatista hänelle jää hyvät muistot.
- Uskon, että joukko-osasto erottuu edukseen muihin verrattaessa. Kovasta koulutuksesta on hyötyä, sillä se näkyy. Esimerkiksi joukko-osastojen välisissä kilpailuissa Porin Prikaati näyttää kahmivan palkintoja. Ylpeänä sanon olevani Porin Prikaatista, ja että olen käynyt siellä aliupseerikoulun.
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ki
Englantilainen kie

Teksti ja kuvat: Anne Lähteenmäki

“Unohtakaa ´nice´-sanan käyttö.
Korvatkaa se jollakin muulla, kuvaavammalla sanalla, vaihtoehtoja on lukuisia.” Tässä yksi opettajiemme antamista käytännön
opeista, eikä ollenkaan turhaan. Minähän suorastaan viljelin tätä sanaa lauseissani.

Enaieglanilt
kielikylpy
–
engsihl
languagebath
Sain
osallistua
sihteerij a
hallintotehtäviss ä
toimi-

S
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ain osallistua sihteeri- ja hallintotehtävissä toimiville tarkoitetulle englannin kielikurssille, josta kaksi päivää pidettiin huhtikuussa Järvenpäässä. Toukokuussa pääsimme
opiskelemaan kieltä käytännössä viikoksi Lancasteriin, Englantiin.
Päivittäinen opiskelumme alkoi heti aamulla. Viihtyisä hotellimme toimi samalla opiskelupaikkanamme. Opettajamme
Maggie ja Hazel olivat syntyperäisiä “engelsmanneja”, ja erittäin
päteviä tehtävässään. Tehokkaamman opiskelun mahdollistamiseksi meidät jaettiin kahteen kuuden hengen ryhmään. Päivittäiset oppitunnit sisälsivät pääasiassa suullisia harjoituksia, käytännön esimerkkejä työelämästä. Saimme myös vinkkejä, miten
voimme parantaa jo olemassaolevaa kielitaitoamme ja saada se
värikkäämmäksi esimerkiksi käyttämällä erilaisia laatusanoja tavanomaisten sijaan. Opettajat myös tähdensivät oikeaoppista ja
ilmeikästä lausumista, joka meille suomalaisille on usein vaikeaa. Puhumme miltei liikuttamatta suuta, joten opettajamme joutuivat useasti muistuttamaan; “use your mouth”. Yksi kurssipäivä
sisälsi lähes kokonaan kielioppi- ja artikkeliopiskelua. Silloin
opettajiimme liittyi vielä Edward, joka tähdensi oikeiden prepo-

“CHEERS”.
Rankan opiskelupäivän
päätteeksi piidahdimme englantilaisten “toisessa
olohuoneessa” eli pubissa.

sitioiden ja artikkelien käyttöä ja yritti iskostaa mieliimme joitakin nyrkkisääntöjä helpottamaan vaikeilta tuntuvissa kielioppiasioissa.
Pääsimme myös mielenkiintoisille retkille, joista unohtumattomimmat olivat musikaali Manchesterin vanhimmassa oopperatalossa sekä tutustuminen Holker Hall’n vanhaan, kauniin puutarhan ympäröimään linnaan. Oppituntien ja kurssiretkien aikana sanavarasto
karttui tuntuvasti, mutta suurin anti kohdallani oli lisääntynyt rohkeus käyttää vierasta kieltä ja taito selittää asiat kiertoteitse, jos kaikkia
tarvittavia sanoja ei omasta sanavarastosta löytynyt.
Sain kurssin aikana uusia mukavia tuttavuuksia, korvaamattomat muistot yhdestä tähänastisen työelämäni parhaimmista
hetkistä sekä ennen kaikkea paljon kielitaitoani parantavaa lisäoppia. Ja sama englanniksi: ”Participating this course was nice an
excellent and interesting experience but rather demanding”.

Onko oman
kodin kynnys
liian korkea?
HOUSE AND GARDEN. Holker Hall´n
linna puutarhoineen teki lähtemättömän vaikutuksen.

Nordea Pankki Suomi Oyj

en kielikylpy
Lancasterissa

Me höyläämme sen
matalammaksi.
Me höyläämme sen
matalammaksi.

Tervetuloa konttoriimme keskustelemaan asumisesta.
www.nordea.fi

Säkylä, Pyhäjärventie 2
Puh. (02) 8338 708

LESSONS LEARNED. Kirjoittaja (oik.) ja Merja Pohjus
Puolustusvoimien Kansainvälisestä Keskuksesta Niinisalosta kielikylvyssä.
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Plukijatutkimus
RILAISEN
valmistui
Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Samuli Vahteristo

SIVIILIT ESIIN. Rahastossa työskentelevä toimistosihteeri Tarja Tamminen
haluaisi lehteen lisää juttuja prikaatissa työskentelevistä siviilityöntekijöistä.

P
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orilainen-lehden historian en
simmäinen lukijatutkimus toteutettiin kirjekyselynä tammihelmikuun vaihteessa 2002. Tutkimuksen perusjoukko koostui Porin
Prikaatin kanta- ja siviilihenkilökunnasta, Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Killan jäsenistä, Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen jäsenistä sekä Porin Prikaatin yhteistyökumppaneista,
yhteensä noin 2 300 henkilöä. Kysely
lähetettiin keskimäärin joka neljännelle em. sidosryhmiin kuuluvalle eli yhteensä 499 henkilölle. Määräaikaan
mennessä vastauksia palautettiin 201,
mikä on 40,3 % otoksesta. Lämmin
kiitos kaikille vastanneille vaivannäöstä.
Tutkimuksen tavoitteena oli sel-

"VANHAT PORILAISET" KIINNOSTAA. Kapteeni Janne Varjonen kertoo
erityisesti Asko Tanhuanpään kirjoittamien "Vanhojen Porilaisten" kiinnostavan itseään.

vittää lehden säännöllisten lukijoiden
lukutottumuksia, lehti/lukija-suhdetta
sekä näkemyksiä lehden sisällöstä ja
ulkoasusta. Avoimissa kysymyksissä
vastaajat saivat antaa kirjallista palautetta lehdestä.
Vastaajat antoivat Porilaisen
yleisarvosanaksi 8.6, mikä kertoo varsin tyytyväisestä lukijakunnasta. Yli
80 % piti lehteä omalta kannaltaan
vähintäänkin melko tarpeellisena. Lähes puolet vastanneista ilmoitti lukevansa lehden kannesta kanteen. Eri
juttutyyppien kiinnostavuus vaihtelee
sidosryhmittäin tarkasteltuna merkittävästikin, mutta ne kaikki puoltavat
kuitenkin paikkaansa varsin erilaisten
sidosryhmien mielenkiinnon tyydyttämiseksi. Lehden sisällön kiinnostavuus ja ajankohtaisuus saivat lukijoilta kiitosta, samoin lehden ulkoasu.
Sidosryhmistä Porin Prikaatin siviilihenkilökunta ei tunne lehteä mitenkään erityisesti “omakseen“. Tämä
johtunee siitä, ettei lehden palstoilla
käsitellä riittävästi tämän henkilöstöryhmän asioita. Jatkossa tullaankin
kiinnittämään huomiota tämän epäkohdan poistamiseksi. Avoimissa
kysymyksissä lehti saa osakseen paljon kiitosta, mutta lukijat myös kritisoivat sisältöä ja antavat omia kehittämisideoitaan. Päällimmäiseksi kielteisessä palautteessa nousee lehden
ajoittainen kritiikittömyys ja liian siloitellun kuvan antaminen Porin Prikaatista ja koko puolustusvoimista.
Tämä antaa pienoisen aiheen lehden
journalistisen otteen kiristämiseen.
Kaiken kaikkiaan lukijatutkimus
on meidän lehdentekijöiden kannalta
erittäin kannustava ja myönteinen, ja
osoittaa, että pitkäaikainen kehitystyö
lehden ulkoasun ja sisällön osalta on
ollut oikeasuuntaista. Pyrimme toki
jatkossakin tekemään kaikkemme,
jotta lehti entistä paremmin vastaisi
monipuolisen lukijakunnan odotuksia.
Lukijatutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan Porin Prikaatin kotisivuilla osoitteessa:
www.mil.fi/joukot/porpr

Vastuuta ei kannata vierittää
kovin kauas, ettei se pääse
unohtumaan.
Eräänä maailman johtavista metsäyhtiöistä vastaamme
teoistamme - koko maailmalle. Siksi olemme mukana
Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseissä. Löydät
meidät myös FTSE4Good Europe -indeksistä sekä
osoitteesta
www.storaenso.com
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Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Samuli Vahteristo

Sotilaat saivat “sontikan” kantoluvan

Yleinen Palvelusohjesääntö
siirtyi 2000-luvulle

SÄVY SÄVYSSÄ. Alikersantti
Anna Heinosen käyttämä sateenvarjo täyttää Yleisen Palvelusohjesäännön vaatimukset:
yleisen hyvän maun mukainen
ja väriltään käytettävään sotilaspukuun sopiva.
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Sotilaille Yleinen Palvelusohjesääntö eli YlPalvO on tuttuakin tutumpi. Sen sivuilta on
luettavissa puolustusvoimien
sotilashenkilöstön yleiseen
palvelukseen liittyviä määräyksiä esimerkiksi sotilaan
asemasta, sotilaallisesta järjestyksestä tai vaikkapa erilaisten lippujen käytöstä. Heinäkuun alussa otettiin käyttöön tuon sotilaiden “raamatun” viimeisin versio.

Y

leinen Palvelusohjesääntö (YlPal
vO) on ohjesääntönä julkaistava
puolustusvoimain
komentajan
sotilaskäsky, jossa annetaan puolustusvoimien sotilashenkilöstön yleiseen palvelukseen liittyviä määräyksiä. Edellisen
kerran tuota ohjesääntöä uudistettiin
v. 1995. Tähän viimeisimpään uudistukseen oli vaikuttamassa useitakin syitä.
Muun muassa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset, esim. uusi perustuslaki ja
julkisuuslaki,
henkilöstöjärjestelmien
muutokset, päällystön koulutusjärjestelmän uudistaminen ja naisten vapaaehtoinen
asepalvelus
antoivat
aihetta
YlPalvO:n päivittämiseen.

Ajan hengessä,
perinteet säilyttäen
YlPalvO:n määräykset perustuvat eri säädöksiin, ja niitä noudatetaan näin rauhan
aikana kotimaan tehtävissä ja soveltuvin
osin myös kriisin aikana sekä ulkomaan
tehtävissä. Ohjesääntö luo myös perusteet
puolustusvoimien arvoille ja asenteille.
YlPalvO:ssa otetaan kantaa esim. korujen ja matkaviestimien käyttöön. Se
kieltää näkyvien tai palvelusta vaarantavien korujen kuten esim. nenärenkaiden käytön. Matkaviestimien käytöstä siinä todetaan, että varusmiehet ja
reserviläiset voivat niitä käyttää
vapaa-aikanaan. Vaikka uudistuksissa on huomioitu laajalti
nykykehityksen vaikutukset
myös puolustusvoimien toimintaan, YlPalvO pitäytyy
pitkälti entisillä linjoillaan.

Eli kuten sen johdannossa todetaan, “Ohjesääntö rakentuu suomalaisille sotilasperinteille ja tukee kansallisia arvoja”. Näin
pitää ollakin!

sena alaisena yksikön hallintoa ja huoltoa.
Kurinpitoasioissa yksikköupseeri käyttää
sotilaskurinpitolaissa yksikön vääpelille
määrättyä kurinpitovaltaa.

“Komppanian äidistä”
yksikköupseeriksi

Sateenvarjot ja aurinkolasit
sallitaan, mutta meikin tulee
olla hillittyä

Tuttujen ja turvallisten käsitteiden ja tehtävänimikkeiden osalta on tapahtunut
muutoksia. Kun vanhassa ohjesäännössä
vielä puhuttiin ruokalasta, on se nyt korvattu termillä muonituskeskus. Kantahenkilökunta-käsite on poistettu ja korvattu
termillä palkattu sotilashenkilöstö. Sotilaallisessa arvojärjestyksessäkin on tapahtunut muutos, sillä nykyisin vänrikki on
sotilasmestaria vanhempi.
Päällystön koulutusuudistuksesta johtuen komppanian vääpelin tehtävänimike
on muutettu yksikköupseeriksi. Tehtävät
ovat kuitenkin säilyneet entisellään eli
yksikköupseeri hoitaa päällikön suoranai-

Ulkoisesti ehkä merkittävimmät muutokset koskevat sotilaiden pukeutumista. Uudet ohjeet sallivat mm. sateenvarjon, aurinkolasien ja korvalappujen käytön sotilaspuvun yhteydessä. Niiden käytön tulee
kuitenkin olla “yleisen hyvän maun mukaista”, ja väriltään käytettävään sotilaspukuun sopivia. Ohjesäännön uudistaja on
huomioinut myös meikkauksen: “Hiusten
väri, kynsien väri ja pituus sekä ehostus
eivät saa herättää huomiota palveluksessa
eivätkä muulloinkaan sotilasasun kanssa”.
Lukuisat muutokset osoittavat, että
puolustusvoimat elää pitkälti reaaliajassa,
ja että se haluaa ja myös kykenee vastaamaan ajan haasteisiin. Yleinen Palvelusohjesääntö kuitenkin edelleen alkaa samoilla sanoilla kuin ennenkin: “Isänmaan
ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustamiseksi on jokainen Suomen mies
asevelvollinen”. Se, kenestä sateenvarjojen ja aurinkolasien käyttö tuntuu sotilaalle turhamaiselta, lohduttautukoon
sillä, että Suomessa on edellenkin yleinen asevelvollisuus, toisin kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Sen
säilymisen puolesta kannattaa jo hieman murehtiakin, sillä siinä asiassa
sotilailla ei ole päätösvaltaa. Poliitikot päättävät.
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ARVOKAS LAHJOITUS. Eversti Arto Räty otti vastaan kauppaneuvos Arto Arvosen (vas.) teettämän Arvid Hornin vaakunaa
kuvaavan taulun. Kuvassa keskellä Salon alaosaston puheenjohtaja Olavi Eräkunnas.

‘’Prikaatin tukena on Suomen
paras kilta’’
Teksti: Kari Nummila Kuvat: Raimo Muurinen

R

ädyn mukaan prikaati olisi vajaa
joukko-osasto ilman toimivaa kiltaa, joka voi muun ohella vaikuttaa
yhteiskunnassa myönteisesti maanpuolustushengen ylläpitämiseen ja enentämiseen
sekä jopa edistää aktiivisesti henkilöstön
värväytymistä prikaatiin. Hänen mielestään kansainvälinen koulutus ei suinkaan
heikennä prikaatin yhteyttä lähimaakuntiin, sillä kansainväliseen koulutukseenhan osallistuu Prikaatista suhteellisen pieni osa.

Isänmaata puolustetaan
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Räty korosti erityisesti myös sitä, että kansainvälisten joukkojen koulutus ei ole
suinkaan prikaatin päätehtävä, joka on ollut ja tulee olemaan jatkossakin nimenomaan varusmiesten kouluttaminen sodan ajan joukoiksi ja Suomen puolustajiksi.

- Porin Prikaati on onnekas
joukko-osasto, eikä vain siksi,
että se kuuluu tällä haavaa
puolustusvoimien kehittämisessä ykkössijalle; prikaatillamme on tukenaan Suomen
paras kilta. Vahvuuksiimme
kuuluu killan ohella ympäröivän maakunnan myönteinen
suhtautuminen toimintaamme, Porin Prikaatin komentaja, eversti Arto Räty hehkutti
Porin Rykmentin - Porin Prikaatin killan vuosikokouksessa Huovinrinteellä.

- Prikaatin lähivuosina saama uusi
materiaali asettaa suuret haasteet myös
henkilökunnan koulutukseen. Me tulemme käyttämään uutta materiaalia harjoituksissa, emmekä ‘’vain kuvaa asioita’’.
Tulossa on 10 miljoonaa euroa maksava
keskusvarasto. Muonistuskeskus peruskorjataan ja laajennetaan ensi vuonna,
Räty luetteli hankkeita.

Killan jäsenmäärä kasvussa
Killan puheenjohtaja Pentti Eskola iloitsi
siitä, että tavoitteeksi asetettu killan jäsenmäärä on saatu hienoon kasvuun. 200 hengen lisäys on ollut realistinen tavoite. Vuoden 1999 lopussa jäsenmäärä oli 799 ja viime vuoden lopussa oli noustu jo 988 henkeen. Vuosittain tähdätään realistisesti kymmenen prosentin kasvuun. Eskola korosti
killan päätehtäviin kuuluvan muun ohella
maanpuolustushengen ylläpidon sekä

mielisesti puheenjohtajaksi ja sihteerinä
jatkaa yliluutnantti Jari Väisänen. Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Markku
Ruisla, Eino Järvinen ja Timo Jokinen
valittiin uudelleen. Esa Ruoholan tilalle
nimettiin Samuli Vahteristo. Kilta-ansioristin karhun kera saivat edustaja Osmo
Suominen Piikiöstä ja Helge Hedman Turusta. Numeroitu kilta-ansioristi luovutettiin everstiluutnantti Turkka Heinoselle,
insinööri Raimo Prusille Alastarolta, yliluutnantti Jari Väisäselle ja kurssisihteeri
Petri Mustajärvelle Loimaalta. Jouko Rajala sai killan standaarin, ja Kauko Haahti
ja Usko Markkola palkittiin Killan levykkeellä puualustalla.
TUNNUSTUS AKTIIVISESTA KILTATYÖSTÄ. Vuosijuhlassa palkittiin mm.
Jari Väisänen (vas.), Jouko Rajala, Petri Mustajärvi, Turkka Heinonen, Helge
Hedman, Osmo Suominen ja Kauko Haahti. Kuvasta puuttuvat Raimo Prusi ja
Usko Markkola.
maanpuolustustietouden kohentamisen.
- Siksi killan pitää näkyä, tukea ja tehdä. Tärkeitä ovat Turun, Salon ja Loimaan
alaosastot. Lähitavoitteena on Porin alaosaston saaminen pian kunnolla jalkeille.
Eskola näkee hyvänä kaiken yhteistyön ja
siinä on yksi hyvä kumppani myös Maanpuolustuskoulutus ry. Porilainen-lehti on
myös näkymistä. TK-tiedotuskilta nimesi
Porilaisen viime vuonna maan parhaaksi
maanpuolustuslehdeksi.

Perinnetyö kuuluu killan
toimintaan erottamattomasti
Vireillä on edelleen erittäin mittava hanke, Turun kasarmin suurikokoisen pienoismallin valmistaminen. Hankkeen rahavarojen keruuta on tarkoitus vauhdittaa
tänä vuonna ja saattaa hyvässä menossa
oleva projekti valmiiksi mahdollisimman
pian. Tilikauden tulos oli runsaat 3 500

mk voiton puolella, kun edellisenä vuotena nettotulos nousi yli 23 000 markan. Talouteen vaikutti merkittävästi se, että tähän saakka Porilainen-lehden painopaperin lahjoittanut yritys vaihtoi omistajaa ja
lahjoituskäytäntö katkesi. Jatkossa on kuitenkin toiveita saada tämäkin asia hyvälle
tolalle.
Killan jäsenmaksu on tänä vuonna 15
euroa, ainaisjäsenmaksu 50 euroa, kannatusjäsenmaksu 200 euroa. Killalla oli
osasto viime vuonna Turussa, Eurassa ja
Porissa järjestetyillä messuilla, joilla värvättiin melkoisesti uusia jäseniä sekä
myytiin kiltatuotteita. Killan kotisivut aukenevat lähiaikoina osoitteessa www. porinrykmentin-porinprikaatinkilta.fi.

Killan puheenjohtajana jatkaa
ekonomi Pentti Eskola
Loimaalainen Pentti Eskola valittiin yksi-

Ajankohtainen juhlaesitelmä
kiinnosti yleisöä
Killan vuosijuhlassa esiintyi Satakunnan
Sotilassoittokunta. Majuri Erkki Kallio
kertoi melko tuoreista kokemuksistaan
sotilastarkkailijana Kashmirissa. Erittäin
kiinnostava esitelmä osoittautui todella
ajankohtaiseksi, sillä Pakistanin ja Intian
välillä tilanne kiristyi pian juhlan jälkeen
Kashmirissa äärimmilleen.
Kashmirissa on eletty enemmän tai
vähemmän kriisissä jo yllättävän kauan eli
yli 50 vuotta. Sotilastarkkailijan työ on
hankalaa korkealla vuoristossa ja vielä
hankalampaa paikoin tosi korkealla ohuessa ja erityisen kylmässä ilmanalassa,
joka koituu vuosittain molemmin puolin
melkoisiin tappioihin vihollisuuksia ajoittain yllä pitävien kansojen välillä. Myös
Kiina miehittää yhtä osaa Kashmirista,
jonka kriisi ei ole saanut julkisuudessa
läheskään sitä huomiota, jota voisi tältä
valtaisalta ongelmalta odottaa. Kashmir
kuuluu Lähi-idän kriisin tapaan erityisen
vaikeasti ratkaistaviin vihanpitoihin.

Prikaati sai Arvid Hornin
vaakunan muotokuvan

P

orin Prikaatin uusi koulutushalli,
Hornin halli, sai kunniakkaan nimen Porilaisten ensimmäisen komentajan Arvid Hornin mukaan. Kauppaneuvos Arto Arvosen ansiosta hallin seinältä, kunniapaikalta, löytyy nykyisin
myös Arvid Hornin vaakunan muotokuva.
- Esitin ajatuksen vaakunan muotokuvan hankkimisesta prikaatin komentajalle viime vuoden lopulla. Komentaja
suhtautui ajatukseen innolla, joten päätin
ryhtyä toimeen, Arvonen valottaa hankkeen taustoja.
Arvid Horn syntyi Halikossa Vuoren-

taan kartanossa, joka on tänä päivänä Suomen vanhin asuttu yksityinen koti. Hornien sukuhauta on Halikon kirkossa, ja hautakannen yläpuolella on Hornien vaakunoita. Halikon kunnan ja seurakunnan luvalla Arvonen kuvautti kirkossa olevan
vaakunan.
- Kun sain valokuvan käteeni, huomasin vaakunan alareunassa merkinnän
Gustav Hornin, Arvidin pojan vaakunasta.
Tässä vaiheessa minulle selvisi, että Horneilla on jokaisella polvella ollut oma vaakunansa. Ainoa yhdistävä tekijä niissä on
ollut sarven kuva, Arto Arvonen kertoo

salapoliisityöstään.
Seuraavaksi Halikon kulttuurisihteeri
Aila Niinistö ryhtyi selvittämään alkuperäisen vaakunan sijaintia. Vaihtoehtoisia
sijaintipaikkoja oli useita aina Tukholmasta Helsinkiin. Monien tiedustelujen ja
haastattelujen jälkeen Arvid Hornin alkuperäinen vaakuna löytyi varastoituna Joensuun kartanosta Halikosta. Valokuvaaja
Hannu Anttila kuvasi vaakunan, jonka jälkeen kuva kehitettiin muotovalokuvaksi
öljykankaalle. Lopputulos on erittäin onnistunut. Porin Prikaati kiittää lämpimästi
saamastaan arvokkaasta lahjoituksesta.
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Luutnantti ja m

"Tehtävä m
Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Matti Vihurila ja
Porilaismuseon kokoelmat

EDELLEEN KÄYTÖSSÄ. Porilaismuseossa on näytillä varusmiestupa 1930luvulta. Sen esineistöstä kolme on edelleen palveluskäytössä: sini-valkoruudullinen päiväpeite, pakki sekä Olli Lindenin esittelemä lusikka-haarukka-yhdistelmä.

Työn ja harrastuksen yhdistäminen lienee yksi meidän
jokaisen suomalaisen unelmista siinä missä omakotitalokin järven rannalla, keskellä kaupunkia. Panssarintorjunnan ja sittemmin panssarivaunujen parissa sotilasuransa v. 1974 aloittaneen, heinäkuun alussa reserviin
siirtyneen luutnantti Olli Lindenin sotilasuralla tuo ensin mainittu kuitenkin toteutui, tosin monen muun tehtävän ohella. Omakotitalokin on, muttei järven rannalla.
Sen sijaan miehellä on oma, liki 15 000 esinettä käsittävä,
20 huoneellista täyttävä talonpoikaisantiikkia esittelevä
museo. Ja toistakymmentä kakluunia. Museo-Olli?

P
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orin Prikaatia 80 - 90-lukujen vaihteessa komentaneen eversti Nepposen käskystä luomansa Porilaismuseon edustalla odotteleva, viidenkymmenen virstanpylvästä lähentelevä Olli Linden on olemukseltaan ja ulkonäöltään kadehdittavan poikamainen. Otsakiehkuroineen hän tuo mieleeni energisen sarjakuvahahmo Tintin. Kainalossa lepää pari valokuva-albumia.

- Näissä on vähän kuvia menneiltä
vuosilta, Olli toteaa alkajaisiksi.
Siis elettyä elämää. No, eihän historiaa kunnioittava ihminen mitään luonteelleen voi.

Autorahat Pyhäjärvestä
Euran Mannilassa kalastajaperheeseen
syntynyt Linden hankki ensimmäiset

markkansa sieltä, mistä isänsäkin, Säkylän Pyhäjärvestä. Muikuilla ja siioilla ansaituilla varoilla nuorukainen osti oman
auton.
- Kyllä siinä Ford-kauppiaan suu aavistuksen loksahti, kun ajokortiton, 17vuotias poika kyseli, minkä värisenä senaikaisia Escorteja olisi saatavana, ja mieluiten uutena, Linden muistelee hänelle
omintakeiseen hersyvään tyyliin.
Porin Prikaatiin v. 1974 varusmiespalvelukseen astuneella Lindenillä oli takataskussaan oppisopimus kultasepäksi,
mutta 11 kuukauden sotapalveluksen jälkeen nuoren miehen veri vetikin ammattisotilaaksi. Syytä moiseen valintaan hän ei
osaa nimittää tänäkään päivänä. Työstään
hän on kuitenkin nauttinut. Albumeja selailtaessa Linden luettelee kuvien tapahtumapaikkojen ja niissä esiintyvien henkilöiden, eritoten varusmiesten nimiä ulkomuistista. En voi välttyä ajatukselta, että
menneisyyden tapahtumien ja esineiden
lisäksi myös kanssaihmiset ovat Lindenille tärkeitä.
- Tässä on kuva, joka on otettu meidän
kotiuttamispäivänä. Vieressä oleva alikessu on loimaalainen Haapasen Pentti. Ryhmänjohtajakaverini, Olli muistelee.
- Meillä kotona oli kaksi vanhaa esinettä: kehto ja rukki. Niiden vaalimisesta
minun museourani alkoi, Linden kertoo.
Liekö sattuman oikkua vai mitä, mutta
aliupseerikurssilla kahdeksan “puolikurssin korppia” saivat tehtäväkseen rakentaa
nykyisen Porilaismuseon paikalle eli Varuskuntasairaalan varastoon pysyvän asenäyttelyn.
- Silloisen komentajan eversti Sutelan valtuuttamana kiertelin prikaatin varastoja ja haalin tavaraa. Ensi alkuun piti
saada mm. 70 patjaa aseiden alustoiksi.
Sittemmin Aliupseerikoulun santsarina hän hoiteli kyseistä näyttelyä omien
tehtäviensä ohella.
- Kotiuttamispäivänä luovutin avaimet seuraajalleni.

ja museomies

vä menneisyydessä"

ARVOKKAASSA SEURASSA. Jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth kunnioitti läsnäolollaan Porilaismuseon avajaisia
v. 1990. Vasemmalla silloinen sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Veikko Vesterinen ja oikealla eversti Olli Nepponen.

Ei tiennyt tuolloinen varusmieskersantti, että samaiset avaimet päätyisivät
hänen käteensä viitisentoista vuotta myöhemmin. Historialla kun on tapana toistaa
itseään.

“Tee prikaatille oma museo”
Panssarintorjunta- ja panssarikouluttajana
työskennelleen ja sittemmin Panssarintorjuntakomppanian vääpelinä toimineen
Lindenin ura vei 80-luvun puoliväissä prikaatin esikuntaan, missä hänen vastuulleen sysättin Porin Prikaatin käytössä olevista kiinteistöistä huolehtiminen.
1980-luvun lopulla prikaatin komentajaksi tuli silloinen eversti, nykyinen prikaatikenraali ja kansanedustaja Olli Nepponen. Tutustuttuaan Lindenin Euran Auvaisissa sijaitsevaan museoon, Nepponen

käski häntä perustamaan myös prikaatille
oma museo. Nepposen impulsiivisuuden
tuntien Linden päätti kuitenkin odottaa.
Kun komentaja otti asian toistamiseen
esille, Linden ryhtyi toimeen, ja kuittasi
sairaalan varaston avaimet, jälleen kerran.
- Kolme päivää ennen avajaisia museossa ei ollut yhtäkään esinettä näytillä.
Rakennuslaitoksen miehet vielä maalailivat paikkoja. Olin kuitenkin suunnitellut
museon kokoonpanon lähes esineen tarkkuudella, ja avajaispäivänä 16. helmikuuta 1990 kaikki olikin valmista, Linden
muistelee.
Museon pystyttäminen oli sikäli helppoa, ettei rakennuskustannuksissa tarvinnut kitsastella.
- Pelkkä valaistus maksoi liki 70 000
markkaa. Onneksi Nepponen hankki tarvittavat sponsorit, Linden toteaa. Tähän

mennessä Porilaismuseoon on tutustunut
runsaat 120 000 kävijää. Se on tätä nykyä
maamme mittavin joukko-osastomuseo.
Reserviin siirryttyään Linden aikoo
jatkaa tiukasti museouralla. Euran Auvaisissa sijaitseva oma historiallinen pihapiiri eli asuinrakennus, luhti, pakari, kammi
ja aitta sekä talonpoikaiskulttuuria esittelevä, liki 15 000 esinettä käsittävä kokoelma pitävät miehen täystyöllistettynä. Puretuista rakennuksista “pelastettuja” kakluuneja museomiehen kätköistä löytyy
viitisentoista, joista neljä pystytettyinä.
Mutta arvatkaapa, millaisella kellolla tällainen historian ja menneisyyden läpikyllästämä mies mahtaa mitata aikaa? Liki
100-vuotiaalla taskukellolla, joka riippuu
hopeisista vitjoista, totta kai.

31

Johtajakoulutus jatkossa kaikille

Varusmiesten kansainvälistä
koulutusta kehitetään

Teksti ja kuva: Matti Vihurila

Johtajakoulutus, 12 kuukauden palvelusaika ja
siirtyminen yhden saapumiserän koulutusjärjestelmään uudistavat Suomen
Kansainvälisen Valmiusjoukon varusmieskoulutusta heinäkuusta alkaen.

P
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ääesikunnan päällikön hyväksymien uudistusten taustalla ovat ensisijaisesti kriisinhallintaoperaatioista
saadut kokemukset. Johtajakoulutuksen antamat valmiudet ovat tarpeen kaikille rauhanturvaajille toimittaessa kriisialueilla.
- Rauhanturvaajat joutuvat toimialueellaan päivittäin johtamaan mm. erilaisia
partioita. Näissä tehtävissä he myös tekevät ryhmänjohtajatason ratkaisuja, joilla
useasti on laajempaakin vaikutusta koko
joukon toiminnalle, Porin Prikaatin komentaja eversti Arto Räty perustelee jatkossa kaikille soveltuville annettavaa joh-

tajakoulutusta. Koulutusajan pidennys
mahdollistaa myös entistä kattavamman
monialakoulutuksen antamisen.
- Kriisinhallintatehtävissä toimivan
sotilaan on omattava tavanomaista paremmat valmiudet mm. ensiaputaitoihin, miinaturvallisuuteen, viestivälineiden käyttöön ja voimankäyttöön liittyvissä tehtävissä. Tässä suhteessa yhdeksän kuukauden palvelusaika on osoittautunut liian
lyhyeksi, Räty toteaa.

Uudistus säästää myös
kustannuksia ja
henkilöstövoimavaroja
Jatkossa Suomen Kansainvälisen Valmiusjoukon varusmieskoulutusta annetaan
ainoastaan heinäkuun saapumiserän varusmiehille. Uudistuksen myötä koulutuksesta aiheutuneita kustannuksia pystytään
karsimaan. Nykyinen kahden vuosittaisen
saapumiserän kouluttaminen kansainvälisiin tehtäviin ja osallistuminen kahteen
monikansalliseen harjoitukseen on osoittautunut suhteellisen kalliiksi. Miehistön
pääosan osallistuminen monikansalliseen
harjoitukseen on ajoittain jouduttu järjes-

tämään kertausharjoituksena kotiuttamisen jälkeen.
- Reserviläisestä aiheutuvat kustannukset ovat yli kolminkertaiset varusmieheen verrattuna. Olemme myös laskeneet,
että uudistuksen myötä voimme kohdentaa arviolta seitsemän kouluttajan työpanoksen uudelleen. Tämä parantaa ainakin
hieman prikaatimme vaikeaa henkilöstötilannetta, Räty muistuttaa.

Jatkossakin valitaan vain
vapaaehtoisia varusmiehiä
Vuosittain tullaan kouluttamaan noin 300
vapaaehtoista varusmiestä, jotka valitaan
toukokuussa järjestettävissä valintakokeissa. Kirjalliset hakemukset tulee lähettää Porin Prikaatiin 1. maaliskuuta mennessä. Ennen kansainvälistä koulutusta
jokaiselle valitulle annetaan Suomen puolustamiseen tähtäävä koulutus sekä johtajakoulutus. Vasta tämän jälkeen alkaa
kansainvälinen koulutus. On myös muistettava, että kansainvälisellä koulutuskaudella hankittavat lisätaidot ja -valmiudet
ovat lähes kokonaisuudessaan hyödynnettävissä myös kotimaan puolustuksessa.
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Kolumni

Kari Nummila

Sarkatakkien
maa!

O

tsikko viittaa Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian dosentin,
tohtori Kari Selininin kirjoittamaan laajaan suojeluskuntahistoriaan,
joka julkaistiin viime vuonna. ’’Sarkatakit’’ ovat olleet mielessäni aika lailla tänä
vuonna, kun Loimaallakin on työstetty
suojeluskunnan kuvallista historiakirjaa.
Komea kuvateos julkaistiin juhlallisesti 4. kesäkuuta, Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä Loimaan Heimolinnassa, Varsinais-Suomen komeimmassa suojeluskuntatalossa. Kuriositeettina tulkoon
kerrotuksi, että Heimolinnan rakentamista
rahoitettiin osaltaan jättiarpajaisilla, joissa jaettiin kaiken muun ohella pääpalkintoina peräti kymmenen henkilöautoa
vuonna 1926.
Ajatellaanpa, että nyt yritettäisiin samaa. En olisi ihan heti valmis uskomaan,
että homma onnistuisi allekirjoittaneen sukupolvelta. Tällainen konkreettinenkin rakentaminen kertoo vakuuttavasti siitä, kuinka vankassa maanpuolustushengessä elettiin
Vapaussodan jälkeen. Eipä silti, löytyy sitä
maanpuolustushenkeä toki edelleen, vaikka
Neuvostoliitto kunniattomasti ja raa’asti
lakkautti erinomaista työtä tehneen järjestön. Sortoaika herätti aktivistit ja silloin syntyi muun muassa jääkäriliike. Se oli loistava
visio, joka takasi menestymisen venäläisten
aseista riisumisessa vuonna 1918 ja koko
Vapaussodassa.
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✰ ✰ ✰
Vaikka Suomi oli julistautunut itsenäiseksi, ei asia ollut sillä selvä. Vapaussodan erityisasiantuntija, akateemikko
Eino Jutikkala, 93, korostaa aina sitä, että
kansakuntamme eli tulenarinta aikaansa
juuri silloin, kun itsenäisyymme oli julistettu, mutta sitä ei oltu käytännössä vielä
vakiinnutettu eräiden ulkovaltojen tunnustamisesta huolimatta. Olihan Suomessa syksyllä 1917 arvioista riippuen 70 000
- 110 000 venäläistä sotilasta ja Venäjän
laivasto vielä täällä ankkuroituna. Tähän
väliin voi kai sen verran tokaista Suomen

sotilaallisesta liittoumuattomuudesta, että
hädän hetkillä me olemme aina saaneet
vierasta tukea ja nimenomaan Saksalta,
kun yltiömäisesti vain omasta edustaan
kiinni pitävä Ruotsi on meidät aina lopulta
torjunut.
Ensimmäinen kerta oli siis jääkärien
koulutus eivätkä niinkään tänne Vapaussotaan tulleet saksalaiset joukot, joita ilmankin olisi pärjätty. Jos punainen puoli
olisi voittanut, Suomen olisi käynyt ilmeisesti huonosti. Tuskin bolshevikit olisivat
sallineet maailmanvallankumouksen havittelussaan sitä, että sen länsinaapurissa
olisi suosittu inhimillistä sosialismia erotukseksi nimenomaan Leninin luomasta
linjasta, johon kuuluivat raakuus ja julmuus. Mm. entinen akatemiaprofessori
Heikki Yli-Kangas väittää, että Stalin jätti
Suomen rauhaan maaliskuussa, juuri ennen mahdollista voittoaan, ulkomaisen
diplomatiapainostuksen vuoksi. Saksan
sanotaan suositelleen Suomelle ankarienkin rauhanehtojen hyväksymistä, koska
Suomelle olisi kuitenkin lähitulevaisuudessa tulossa hyvitys.
Kesällä 1944 Suomi olisi tuskin kestänyt ilman Saksan sotamateriaali-, sotilas- ja ruoka-apua. Näin se sotilaallinen
liittoutuminen siis on vaikuttanut. Jos
emme olisi menneet Saksan kumppaniksi
Jatkosodan aikaan, Saksa olisi ensin kävellyt Suomeen ja sitten vuorostaan Neuvostoliitto. Silloin olisi syntynyt niin julmaa jälkeä, että sitä olisi pakko kauhistella aina vain ja yhä uudelleen.
✰ ✰ ✰
Jokainen vähänkin asiaa tunteva on valmis myöntämään, että suojeluskunnat lisäsivät Suomen henkistä ja aineellista maanpuolustuskykyä erityisen paljon varsinkin Talvisodassa. Suojeluskunnan yksi tärkeä perustehtävä oli nuoren valtion reservin soturien kouluttaminen ja monin tavoin varustaminenkin. Lähtihän moni talvisotaan siinä
kuulussa sarkatakissa, oma reppu selässä varusteineen ja usein rautaisannoksen verran

a-tarvikkeitakin sisässään ja oma kivääri
olalla. Loimaan kuvakirjakin osoittaa, kuinka valtavan suuri henkisen ja ruumillisen
kulttuurin tuottaja paikallinen suojeluskunta
yleensä oli.
Loimaalla harrastettiin urheilua, erityisesti ammuntaa, pesäpalloa, voimistelua ja hiihtoa. Loimaan suojeluskuntahistorian kuvatoimituksen päätekijänä hyöri
kotiseutuneuvos Valto Heinonen. Kirjan
tekstiosan työsti kiltaveljemme, Metsämaalla syntynyt professori ja valtiotieteen
tohtori sekä ye-eversti evp. Vilho Tervasmäki, joka pian täyttää 87 vuotta. Ikä ei
kuitenkaan Villeä paina. Sen tämäkin projekti osoitti vakuuttavasti, sillä lopputuloksen kehtaa kyllä esitellä missä vain.
✰ ✰ ✰
Allekirjoittanut on pyrkinyt pitämään
yllä keskustelua niin NATOsta kuin suojeluskuntien historiasta kuin niiden mahdollisesta seuraajasta kodinturvajoukoista. Ruotsi vähentää sotilaiden määrää,
mutta ei pienennä silti puolustusmenojaan; hankitaan yhä parempaa kalustoa ja
satsataan erittäin mittavasti kodinturvajoukkoihin. Tuoreimmat tiedot näet kertovat, että Ruotsi nostaa vuoteen 2004 kodinturvan, Hemvärnetin vahvuuden
90 000 reserviläiseen nykyisestä 70 000
hengestä.
Seuraava tavoite on nostaa joukon
vahvuus 125 000 henkeen. Sen vahvuus
alkaa olla samaa luokkaa kuin Suomen
suojeluskuntien ennen Talvisotaa. Lisäyksen jälkeen on koossa 170 kodinturvapataljoonaa. Ruotsi perusti kodinuturvajoukot keväällä 1940. Syynä olivat Stalinin ja
Hitlerin sotatoimet. Mukaan pääsee 18vuotias Ruotsin kansalainen, jolla on perussotilaskoulutus.
Ruotsin Suomessa toimiva sotilasasiamies, eversti Ossi Koukkula pitää kodinturvajoukkoja maanpuolustushengen
aktivaattorina ja Ruotsin puolustuksen
keskeisenä osana alueellisessa puolustuksessa. Hemvärnet torjuu tuholaistoimin-

taa, puolustaa maahanhyökkäysuria ja
suojaa liikekannallepanoa sekä turvaa
energiantuotantoa ja -siirtoa sekä viestiyhteyksiä. Se on myös osa valtakunnan
puolustuspalvelua.
Hemvärnetiin kuuluminen on vapaaehtoista kuten suojeluskunnissamme aikanaan. Henkilöstön vuotuinen minimikoulutusvelvoite on 20 tuntia. Päällystön minimivelvoite on 34 tuntia/vuosi.
Mielenkiintoista on todeta, että Ruotsissa toimii erittäin vahva, nimenomaan
suomalaisen mallin mukaan perustettu
lottajärjestö, josta on rekrytoitu 5 800 lottaa Hemvärnetiin, johon kuuluu siis nyt 70
000 oman henkilöstön lisäksi 15 000 avustajaa muista järjestöistä, osin maanpuolustus- ja kansalaisjärjestöistä.
Näin Ruotsi, ja osin muutkin Pohjoismaat Suomea lukuunottamatta, hyödyntää
koulutusta janoavaa ja talkoohenkistä
maanpuolustusjoukkoa
Hemvärnetin
avulla yllättävänkin mittavasti ja on siis
päättänyt toiminnan rajusta kasvattamisesta lähitulevaisuudessa.
✰ ✰ ✰
Suomen reserviupseeriliiton (RUL)
liittokokous päätti syyspuolella selvittää,
onko Suomessa mahdollisuuksia vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tehostamiseen paikallispuolustuksen osana
Hemvärnet-tyyppisen toiminnan avulla.
RUL kantaa aiheestakin huolta siitä, että
muihin Pohjoismaihinkin verrattuna erittäin niukka puolustusbudjettimme ei suo
lähimainkaan riittävästi mahdollisuuksia
reserviläisten kertausharjoituksiin.
On selvää, että maalla, merellä ja ilmassa toimivien valmisyhtymien riittävän
toimintavalmiuden, suuren liikkuvuuden
ja tulivoiman varmistaminen vievät nyt
paljon rahaa. Yhtymien vaativan koulutustason takia kertausharjoituksetkin kohdistuvat tietysti pääosin näihin joukkoihin.
Jotain lievitystä on saatu vapaaehtoisista harjoituksista, joihin osallistui
v. 2000 jo yli 15 000 reserviläistä. Puolutusvoimain komentaja, amiraali Juhani
Kaskeala on luvannut, että paikallispuolustuksen vuoro tulee, kunhan valmiusprikaatit on saatu varustettua vuoteen 2008
mennessä.
Odottavan aika käy tunnetusti pitkäksi, mutta ei kannata lannistua. Uskon, että
ajanoloon Suomeenkin syntyy jonkinlainen kodinturvajoukkojen ketju. Sitä ennen
kannattaa osallistua innolla esimerkiksi
Maanpuolustuskoulutus ry:n tarjoamiin
tilaisuuksiin, jos ei kuulu kutsu kertausharjoituksiin.
Kirjoittaja on loimaalainen toimittaja ja
reservin vääpeli, joka tutkailee maanpuolustusasioita reserviläisen silmin.
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Verhoilla uutta ilmettä sotkun sisustukseen

“Intiimit, lämpimät ja valoisat”
Teksti: Raimo Muurinen
Kuva: Samuli Vahteristo

UUTTA ILMETTÄ SOTKUUN. Sotilaskodinhoitaja Merja Lankinen ja
viestimies Sami Keskinen ihastelevat
sotilaskodin uusia verhoja.

S

otilaskodin sisustus muuttui
astetta näyttävämmäksi ja
viihtyisyys lisääntyi uusien
verhojen myötä. Sotilaskotisisar
Nina Pohjolaisen ajatuksesta verhoprojektin yhteistyökumppaniksi
löytyi Loimaan ammatti-instituutti.
Sen kulttuuriyksikön aikuismonimuoto-opiskelijat suunnittelivat ja
toteuttivat verhojen uusimisen.
Projekti kesti kokonaisuudessaan
noin puoli vuotta, ja siihen kului
kangasta huikeat 250 metriä.
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Verhojen julkistamistilaisuudessa
ratkaisua kuvailtiin adjektiiveilla
intiimi, lämmin ja valoisa. Sekä tilaaja- että toimittajaosapuolet olivat erittäin tyytyväisiä lopputulokseen. Yhteistyö jatkuu tulevaisuudessa tehtävällä sotilaskodin sisustussuunnitelmalla.

Viherhiukkaset

Koonnut Marjaana Vihottula

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Maaliskuu
● Sotilaskodin henkilökunta oli tutustumassa Gastro-messuihin Helsingissä.
● Henkilökunnalle suunnattu Tyky-liikunnan kuntoprojekti alkoi. Liikunta pidettiin iltapäivisin kello 14.00 - 15.30.
Palkintona aktiivisesta liikkumisesta henkilökunta osallistui Kuntovitosen liikuntatapahtumaan Turussa.
● Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 21.3.,
jossa hyväksyttiin vuoden 2001 toimintakertomus ja tilinpäätös. Kevätkokous aloitettiin kahvilla sotilaskodin alakerrassa. Samalla kokousedustajat saivat ihailla Loimaan Ammatti-instituutin artesaaniopiskelijoiden valmistamia kodin uusia verhoja.
Kevätkokouksen aluksi jaettiin sisarille ansio- ja vuosimerkkejä.
● Yhdistys lahjoitti vuonna 2001 varusmiehille yhteensä 391 360 markkaa, mikä on
hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.
Yhdistyksen parhaiten myydyin tuote vuon-

na 2001 oli pumadamunkki, mitä myytiin
162 638 kappaletta. Yhdistyksen voitto
vuonna 2001 oli 7 666 markkaa.
● Uusien sisarien koulutustilaisuuteen osallistui maaliskuussa kahdeksan henkilöä.
● Pitsaillassa 6.3. tehtiin illan aikana 113
pitsaa.

Huhtikuu
● Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen kesälomasijaisiksi haki yhteensä 16 henkilöä.
Heistä johtokunta valitsi sotilaskodinhoitajan esityksestä kuusi henkilöä kesälomatyöntekijöiksi sekä mahdollisten peruutusten varalle neljä henkilöä.
● Säkylän Sotilaskotiyhdistys järjesti
henkilökunnan alueellisen koulutus- ja
virkistyspäivän, johon osallistui Niinisalosta ja Säkylästä yhteensä 16 henkilöä.
● Yhdistyksen Osaava sisar - tapahtumassa leipurimme Onni Nolvin voileipäkakkukurssilla yhteensä 27 sisarta.

● Yhdistyksen täyttäessä 40 vuotta ensi
vuonna, perustettiin tulevia juhlia varten
toimikunta, johon kuuluvat Aune Levander,
Susanna Vuorinen, Marjaana Vihottula ja
Liisa Räsänen.
● Huhtikuun pitsaillassa 3.4. valmistui 220
pitsaa.

Toukokuu
● Yhdistyksen sisarten luontoretkelle Virttaan maastoon osallistui 54 sisarta. Ilta kului
nauttien liikunnasta, seurustelusta, Toimintalomat Oy:n Esa Lähteenmäen keittämästä
nokipannukahvista sekä yhdistyksen tarjoamasta makkarasta ja mehusta.
● Naisten valmiusliiton toimialaharjoitukseen Gyltöön saarella 17. - 19.5. osallistuivat Merja Lankinen, Eeva Teperi, MarjaLeena Pihajoki ja Pirjo Vaano.
● Nina Pohjolaisen ja Marjaana Vihottulan
opinnäytetyö “ Yhteisön sisäinen viestintästrategia. Tapaus: Säkylän Sotilaskotiyhdistys” luovutettiin johtokunnalle. Tekijät kiittävät johtokuntaa saamastaan tuesta.

LUONNON HELMASSA. Virttaankankaalle sunntautuneelle luontoretkelle otti osaa
54 sisarta. Reippaan liikunnan lomassa oli mahdollisuus vaikkapa makkaranpaistoon.

Kesäkuu
● Aliupseerikoulun kurssijuhlassa yhdistyksen edustajana Susanna Vuorinen.
● Sisarten saunaillassa 25 innokasta sisarta
13.6.
● Tulevaa sisarten kesäretki 10.8. Kustaviin. Varusmiehille Radiomafian kesäshow
21.8.

○
○
○
○
○
○
○

10-vuotismerkki
Mattila Leena R
Männistö Tuula
Niemi Oili
Niitynpää Anneli
Nuoranne Taina
Nurminen Terttu
Tuominen Tarja

Teksti: Marjaana Vihottula
Kuva: The Grammers

○

Sotilaskotiansioristi
Anttila Kerttu
Reunanen Maija-Liisa
Välinummi Maija-Liisa

○

○

Hopeinen
ansiomerkki
Vuorinen Susanna

○

Ansio-, harrastus- ja
vuosimerkit v 2002

RIITTÄVÄSTI KOSTEUTTA. Leipuri Onni Nolvin (vas.) vetämälle voileipäkakkukurssille osallistui 27 sisarta. Kurssilla valmistettiin maittavia lohi-, kinkku ja
kasvistäytteisiä voileipäkakkuja.
- Muistakaa käyttää riittävästi kosteutta, sillä leipä ja täytteet imevät sitä runsaasti.
Liha- ja kasvisliemi sekä maito ovat sopivia kostukkeita, Onni valottaa voileipäkakun valmistuksen perusteita.

○
○
○
○
○
○

25-vuotismerkki
Heino Liisa
Kankare Irja
Koivuniemi Aila
Liljeblad Anja

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Pronssinen
ansiomerkki
Halme Minna
Inkinen Terttu
Lahtela Eeva
Mäenpää Sirkka
Mäkilä Vuokko
Raunio Seija
Syrilä Marja
Tuovinen Taina
Valtanen Hanna
Väisänen Tarja
Yli-Nissilä Marja-Leena

Harrastusmerkki
Haavisto Anne
Hakala Terttu
Halme Oili
Hänninen Soile
Korpela Leena
Kuusisto Pia
Raitanen Merja
Ryömä Henna
Santanen Elina
Syrilä Anna-Liisa
Vuorinen Hanna

“Sotku-bändi” The Grammers Rock 2002 voittaja
Vuonna 1999 perustettu The Grammers on ollut Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen
järjestämien tulojuhlien esiintyjänä vuodesta 2001. Yhtyeessä soittavat Ville Vesalainen, kitara; Hannu Huitu, kitara; Jussi Vuola, rummut; Saku Kujala, basso ja
Hannu Vainionpää, laulu.
Esiintymiset palvelukseen astuneille varusmiehille ovat luoneet pohjaa omalta
osaltaan yhtyeen nykyiseen menestykseen. The Grammersin laulusolisti Hannu
Vainionpää toivoo muiltakin sotilaskotiyhdistyksiltä ennakkoluulottomuutta esiintyjien valinnassa. The Grammersin soitossa on “särmää”.
Onnittelut vielä kerran vuoden 2002 parhaalle rock-yhtyeelle. Toivomme yhtyeelle onnea ja menestystä, sekä laajaa julkisuutta uudelle singlelle.
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Kerttu Anttila on
sotilaskotityön
moniottelija
Teksti: Jarmo Metsänranta
Kuva: Samuli Vahteristo

A

nttila sanoo leikillisesti olevansa
muutenkin sotaväen kanssa ”naimisissa”.
- Aviomies, molemmat pojat sekä
nuorempi tytär hankkivat kukin leipänsä
puolustusvoimien piiristä.
Eikä lista pääty edes siihen, sillä ikisisar jäi itsekin eläkkeelle varuskunnan sairaala-apulaisen työstä kymmenisen vuotta
sitten.

Tarjoilujaoston
riveissä
Kerttu Anttila lähti sotilaskotityöhön mukaan Porin Prikaatin komentajan, eversti
Martti Frickin vaimon rohkaisemana.
- Helvi kokosi varuskunnan naisväen
yhteen. Samalla kun tutustuimme uutukaisen sotilaskodin toimintaan, hän värväsi
meidät sopivasti sisarjoukkoon mukaan.
Kertun oma paikka on ollut pääasiassa tarjoilujaostossa. Tutuiksi ovat käyneet
myös pestit liikkuvassa sotilaskodissa,
varuskuntasairaalan kanttiinissa ja ikivihreiden sisarten peräsimessä.
Vapaaehtoistyö vie tekijänsä sotkuun
parhaimmillaan useita kertoja viikossa.
- Kotiuttamis- ja tulokahvitukset, leirit sekä monet muut kodin tilaisuudet, luettelee ystävänpäivänä pyöreitä vuosia
täyttänyt Kerttu Anttila monipuolisen harrastuksensa kirjoa.

Jälkijunassa
Huovinrinteelle
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Anttilan perhe muutti Turusta Huovinrinteelle vuonna 1966 varuskunnan jälkijoukoissa. Se oli Kertun mukaan aluksi kamalaa aikaa, sillä monikaan ei olisi halunnut lähteä Turusta pois mistään hinnasta.
- Aina tuli tokaistua, ettei Säkylään
jäädä pysyvästi, vaan kotinurkille Saimaan rannalle palataan.
Lopullinen tulos kääntyi kuitenkin
täysin toisenlaiseksi. Säkylä muuttui pikku hiljaa kodiksi ja kahdeksan lapsen isovanhemmat päätyivät lopulta jopa eläkepäiviensä viettoon varuskunnan lähituntumaan.

Sotilaskotityö on ollut
Kerttu Anttilalle mieluista puuhaa kolmen ja puolen vuosikymmenen ajan.
Rakkaan harrastuksen
dynamona ovat nuoret varusmiehet, joita pitää hänen mukaansa avittaa
aina ja kaikkialla.

Kerttu Anttila on syntyisin Taipalsaarelta. Työ vei hänet Lappeenrantaan meijerimyymälän liikeapulaisena, kunnes
juuri peruskurssinsa päättänyt porilaisaliupseeri kiikutti nuorikkonsa mukanaan
Turkuun.
Suurin osa sotilaiden perheistä asui
siihen aikaan kasarmirakennuksissa,
komppanioiden päätyhuoneissa.
- Minäkin olin ainoa nainen siinä talossa. Lämmintä vettä ei tullut ja ulkohuusiin matkattiin koko kasarmi kiertäen,

Anttila kertaa avioliiton alkuaikoja.
Lastenhoidosta ei tarvinnut Turun kasarmilla juuri murehtia. Kun jälkikasvu
oli pois kotoa, heidät löysi pomminvarmasti yksikön käytävältä varusmiesten
seurasta.

Avantouintia ja
sienimetsää
Kerttu Anttilaa kiehtovat sotilaskotityön
ohella Säkylänharjun laajat marja- ja sienimetsät. Myös avantouinti on lukeutunut
mieliharrastuksiin koko Säkylässä olon
ajan.
- Oma uimapaikka on hakattu kerhon
rantaan joka talvi. Sinne tulee myös pulahdettua vähintään kerran viikossa.
Hän myöntää lisäksi olevansa melkoinen lukutoukka. Suurin suosikki on arvatenkin lapsuudenkaupungin oma kirjailija
Laila Hietamies, jonka kaikki teokset löytyvät kunniapaikalta kodin kirjahyllystä.
- Olenkin sanonut läheisilleni joulun
menevän pilalle, mikäli pukinkontista ei
löydy Hietamiehen uutukaista, Kerttu
Anttila naurahtaa tottumustaan.

Vierailuja

●

Ta p a h t u m i a

●

Menestystä

Vieras
lahden takaa
Viron vasta 28-vuotias puolustusministeri Sven Mikser tutustui Porin Prikaatissa Suomen Kansainvälisen Valmiusjoukon koulutukseen toukokuun
lopulla.
Tutustuminen oli osa kaksipäiväistä Suomen-vierailua, jonka aikana
Mikser ja puolustusministeri Jan-Erik
Enestamin keskustelivat mm. maiden
välisestä puolustusyhteistyöstä.
SOTAKIRJEENVAIHTAJA
MIKKO SOINI. Sanomalehti Länsi-Suomen toimittaja Mikko Soini
(oik.) on tuttu näky Huovinrinteellä. Eversti Arto Rädyn tulkkaamana Mikko tenttaa nuorta puolustusministeriä Viron puolustuskyvyn nykytilasta.

HEITINMIEHET. Takaa vasemmalta opp Järvi NA, alik
Sinervo TJ, pataljoonan komentaja ylil T Linnamaa, tulenjohtokomentaja kapt Ylinen, opp Niinipalo HJ, opp Permi JP.
Edessä vasemmalla tulenjohtopäällikkö ylil Saku Silmu ja
Kranaatinheitinkomppanian päällikkö ylil H Rintaluoma.

Krh-miehet voitokkaina
Porin Prikaatin Kranaatinheitinkomppanianian ja Aliupseerikoulusta muodostetun tulenjohtueen varusmiehet ja henkilökunta
näyttivät taitonsa tykistön taistelu- ja ampumaharjoituksessa
Rovajärvellä toukokuussa. Neljän taisteluosaston välisen tulenavauskilpailun päätyttyä voitiin todeta arvostetun kenraali Nenosen kiertopalkinnon matkaavan Satakuntaan. Voiton hyökkäysammunnassa otti Tykistöprikaati porilaisten krh-miesten tukemanana. Porilaisten tulenaloitusnopeus ja -tarkkuus sekä tulenjohtosuoritukset eivät antaneet muille mahdollisuuksia. Krhmiesten vanhan sanonnan mukaan: “Tuli suorastaan lepäsi maalissa”.

VOITTO SÄKYLÄÄN. Voittaisaan 2.ohjusryhmään kuuluivat (ylärivistä vasemmalta oikealle) ryhmän varajohtaja alikersantti Antti-Pekka Sarin, varalataaja jääkäri Lauri Kyläpekka, lataaja korpraali Kari Seppälä, ampuja jääkäri Rami
Oksanen, ryhmänjohtaja kersantti Pasi Vihermäki, (alarivissä) kuljettajat jääkäri Mikko Kousa ja jääkäri Juhani Nisu
sekä vara-ampuja jääkäri Niko Iivarinen.

Ohjukset osuivat
oikeaan osoitteeseen

P

orin Prikaatin Panssarintorjuntaohjusjoukkue-83 osallistui
valtakunnalliseen
panssarintorjuntaohjusharjoitukseen
30.05.-11.06.2002 Rovajärvellä. Harjoituksen yhdeydessä
järjestetyssä koulutustasomittauksessa ohjusryhmäkilpailun voiton saavutti PorPr:n 2.ohjusryhmä. Jaetulle toiselle sijalle tuli
PorPr:n 1.ohjusryhmä.
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Vierailuja
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Ta p a h t u m i a
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Menestystä

VIIRI VAILLA KANTAJIA. Yliluutnantti Tapani Linnamaa (vas.) luovutti 2.Jääkärikomppania yksikköviirin Satakunnan
Jääkäripataljoonan komentajalle, majuri Tero Minkkiselle. Historiallista tapahtumaa todistivat 2.JK:ssa palvelleet alikersantti Rebekka Lalli (2. vas.) ja upseerikokelas Sami Häkkinen.

2.Jääkärikomppania siirtyi
historiaan
Teksti: Matti Vihurila
Kuva: Raimo Muurinen

2

. Jääkärikomppania poistui Porin Prikaatin kokoonpanosta
kesäkuun lopussa. Viime vuodet komppania vastasi vuorotellen 1.Jääkärikomppanian kanssa Suomen Kansainvälisen
Valmiusjoukon varusmieskoulutuksesta. Heinäkuun alusta alkaen kansainvälisiin tehtäviin koulutetaan vain yhdessä saapumiserässä vuosittain, joten toinen koulutusta antavista jääkäriyksiköistä tuli tarpeettomaksi.
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Vielä 1980-luvulla 2.Jääkärikomppania oli se yksikkö, joka
antoi peruskoulutuksen pääasiassa pääkaupunkiseudulta palvelukseen astuneille nuorukaisille. Peruskoulutuskauden jälkeen

heidät siirrettiin Kaartin Pataljoonaan, missä he toimivat loppu
palvelusaikansa mm. Kunniakomppaniassa. Sen riveissä tuhannet "Porilaistaustaiset" varusmiehet ovat seisseet Helsinki-Vantaan lentokentällä ulkomaisten valtiovieraiden tiukan tarkastuksen kohteena. Tehtävä ja palveluspaikka lienevät olleen kuitenkin varsin mieluisia, sillä "Kaarti tai kuolema" -TJ-kirjoitukset
olivat varsin yleisiä 2.JK:n tiloissa takavuosina. Tämän lehden
vakituinen avustaja Kari Nummila muistelee usein ylpeänä varusmiespalvelustaan 60-luvulla 2.JK:ssa ja sittemmin "Kekkosen
henkivartiokomppaniassa" Mechelininkadulla Helsingissä.

Manne Isorannalle judon
ikämiesten maailmanmestaruus
Teksti: Erkki Lehtilä
Kuva: Raimo Muurinen

M

enestys oli hyvä, sillä kotiin tuomisina oli kaksi kultaa sekä yksi
hopea- ja pronssimitali Manne
Isorannan maailmanmestaruus heltisi neljällä otteluvoitolla. Ensimmäisessä ottelussa hän voitti viime sekuntien sidonnalla
filippiiniläisen vastustajansa, toisessa käsivarsiheitolla britin, kolmannessa ottelussa hieman tuurillakin kovan venäläisen
ja finaaliottelussa taktisesti kypsällä esityksellä sveitsiläisen vastustajansa.
Semifinaaliottelussa minulla oli aimo
annos tuuriakin matkassa, sillä venäläinen
oli todella kovan luokan kaveri ja hallitsi
ottelua lähes koko ajan. Pari sekuntia ennen otteluajan umpeutumista hän sortui
kuitenkin omaan heittosuoritukseensa eli
heitti itse itsensä niin, että ottelu päättyi
edukseni ipponiin, kertoo Isoranta.

Kylmähermoinen esitys
finaalissa

KYLMÄ-KALLELLE KYYTIÄ. Vertaistaan vastustajaa odotellessa tuore maailmanmestari Manne Isoranta treenaa mm. harjoitusnuken eli ns. Kylmä-Kallen
kanssa.

Porin Prikaatissa liikuntakasvatusupseerina työskentelevä luutnantti Manne Isoranta voitti judon ikämiesten
maailmanmestaruuden Pohjois-Irlannissa kesäkuun lopulla järjestetyissä MM-kilpailuissa. Isorannan mestaruus tuli 30 - 35-vuotiaiden 66 kilon sarjassa. Londonderryssä järjestettyihin judon ikämiesten MM-kisoihin osallistui yhteensä 700 kilpailijaa 45:stä eri maasta. Suomi oli
kilpailuissa mukana 11 judokan joukkueella nyt ensimmäistä kertaa.

Finaaliottelun Manne Isoranta käänsi
edukseen taktisella kypsyydellä ja kylmähermoisuudellaan. Hänen sveitsiläinen
vastustajansa oli voittanut kaikki aiemmat
ottelunsa jalkapyyhkäisyllä. Isoranta tiesi
tämän ja keskittyi vain kyttäämään tätä
suoritusta. Kun sveitsiläinen lopulta yritti
tehokkaaksi osoittautunutta jalkapyyhkäisyään, Isoranta oli hereillä, teki saman tien
vastaliikkeen ja pyöräytti sveitsiläisen
kumoon omalla lempiotteellaan palomiehenpyörällä.
Porin Prikaatissa vuodesta 1994 lähtien palvellut Isoranta on aiemmin voittanut
kolme suomenmestaruutta sekä yhteensä
kahdeksan SM-mitalia. Lisäksi hän on sijoittunut PM-kisoissa neljästi pronssille.
Sotilaiden MM-kisoista paras sijoitus on
kymmenes sija.
- Intoa tästä ikämiesten MM-kullasta
tuli aimo annos lisää. Syksyllä aion osallistua B-tason kansainvälisiin turnauksiin eli
Swedish ja Finnish Openiin, ja ensi vuonna
tekisi mieli päästä mukaan Japanissa pidettäviin ikämiesten MM-kilpailuihin, kertoo
Isoranta, joka nykyisin toimii myös Suomen
Judoliiton B-nuorten maajoukkueryhmän
kakkosvalmentajana. Isorannan valmentajana on toiminut hänen Sanna-vaimonsa, joka
vetää myös Judoliiton B-tyttöjen maajoukkueryhmää. Viime vuodet Manne Isoranta
on edustanut raumalaista judoseura Samuraita. Vuodenvaihteessa Isoranta vaihtaa
työpaikkaansa ja siirtyy Porin Prikaatista
Säkylästä Lahden urheilukouluun judovalmentajaksi.
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Suomalaisen upseerin perikuva

Puujalka-Laakso oli legend
Teksti: Kari Nummila
Kuvat: Kari Nummila ja arkistot

limajuri Hjalmar Siilasvuo kirjoitti esittäessään Laaksolle Vapaudenristin ritarikunnan 2. luokan Mannerheim-ristiä huhtikuussa 1945. Laaksosta tehtiinkin ritari
numerolla 191 eli lajissaan viimeisenä
7.5. 1945. Laaksoa oli ehdotettu ritariksi
jo Jatkosodan hyökkäysvaiheen alussa
heinäkuun lopulla 1941, kun hän oli ehtinyt hetken (25.7. - 3.8. 1941) komentaa JR
60:tta saatuaan siirron III/JR 35:n komentajan tehtävistä (15.6. - 25.7. 1941). Jääkärimajuri Laakso astui miinaan Vieljärven
Lutshjärvellä elokuun alussa 1941. Kun
ritarinimitys sai odottaa, Laakso ylennettiin everstiluutnantiksi ja hänelle myönnettiin kaulassa kannettava 1.luokan vapaudenristi, johon yleensä vaadittiin vähintään everstin arvo. III/JR 13:n sotapäiväkirja kertoo helmikuun alussa: ’’Pataljoonan komentaja Laakso ampui pari pklipasta, jolloin kolmattakymmentä vihollista jäi siihen ja loput väistyivät Näykkijärvelle’’. Sama sotapäiväkirja 3.3. 1940:
‘’Laakso oli tutustumassa tilanteeseen ja
napsimassa ryssiä, kun vihollisen tuli
avattiin yllättäen. Yksi luodeista osui
Laaksoa lantioon haavoittaen häntä vaikeasti. Hänen mukanaan ollut taistelulähetti Onni Laukkanen sai vedettyä Laakson suksien päällä pois kovasta luotisuihkusta’’. Laakso komensi Talvisodassa
JR13:n kolmatta pataljoonaa, joka oli
koottu lähinnä Loimaan seudulta. Laakso
tuli kuuluksi päälliköksi Kuolemajärven
pitäjässä kovissa Summan ja Lähteen lohkon taisteluissa.

‘’Joko lähdetään menemään’’
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Kun aina valpas sotahistorioitsija, eversti evp. Sampo
Ahto haluaa kertoa suomalaisesta upseerista, hän ottaa
useimmiten esimerkiksi jääkärieverstiluutantti Viljo August Laakson (1895 - 1950).

- Hän oli henkilökohtaisesti suorittamassa
hyökkäystiedustelut etumaastossa ja seurasi hyökkäystä etummaisten osien mukana, vieläpä usein rientäen niiden edellekin. Näillä teoillaan, joita lisäksi tuki tietoisuus hänen aikaisemmista uroitöistään,
hän saavutti alaistensa jakamattoman ihailun ja esimiestensä horjumattoman luottamuksen, 1. divisoonan komentaja, kenraa-

- En tiedä, oliko Laakso uhkarohkea. Ei
hän tuntunut pelkäävän mitään, vaikka
olihan hän haavoittunut jo Vapaussodassakin. Hänen peloton asenteensa tarttui
muihinkin, Onni Laukkanen, nykyinen
reservin majuri, 91,kertoo. Laukkanen oli
menettänyt tapaturmaisesti näön toisesta
silmästään eikä siksi kelvannut vakinaiseen väkeen. Innokas suojeluskuntalainen
lähti Talvisotaan vapaaehtoisena. Kohtalo
teki hänestä Laakson taistelulähetin, jonka tämä määräsi Talvisodan jälkeen upseerikouluun.
Jatkosodassa Laakso siis siirrettiin
komentajana vauhdittamaan JR 60:n etenemistä. Tällöin Laakso ja Laukkanen
kohtasivat jälleen.

genda jo eläessään
- Se oli Vieljärvellä elokuun alussa
1941, kun menimme Laakson kanssa tutkimaan venäläisiltä jäänyttä autoa. Siinä
Laakso sitten astui miinaan ja hänen oikea
jalkansa jouduttiin amputoimaan polvesta.
- Laakso oli hyvä esimies eikä hän
tuonut itseään esille. Talvisodassa olimme
melkein aina aamuisin liikkeellä etulinjassa ja joskus ‘’ei kenenkään’’ - maallakin.
Laakso ei käskenyt, vaan sanoi, että ‘’jokos taas mennään’’?

‘’Väinö Linnan rykmenttiin’’
40 prosentin invaliditeetistään huolimatta
Laakso lähti kesän 1944 taisteluihin heinäkuun alussa. Hänet määrättiin ‘’Tuntemattoman sotilaan rykmentin’’ eli JR 8:n
komentajaksi. Hän jatkoi komentajana
vielä Lapin sodassa, ‘’Kylmä-Kallen’’,
jääkärikenraalimajuri Kaarlo Heiskasen
pyynnöstä.
JR 8:n sotapäiväkirja kertoo lokakuussa 1944 Laakson toimineen tavoilleen uskollisena ‘’etulinjan miehenä’’:
‘’Kaikki autoliikenne kielletään kokonaisuudessaan saksalaisten murroksilta
eteenpäin. Määräys ei koske kuitenkaan
rykmentinkomentajan autoa’’.
Sodan jälkeen Laakso toimi ensin Seinäjoen sotilaspiirin komentajana ja ja samassa tehtävässä Kankaanpään sotilaspiirissä jääden omasta pyynnöstään eläkkeelle helmikuussa 1948.
Laakson ratkaisuun vaikutti varmasti
se, että hän koki rangaistuksena viimeisen
siirron, johon vaikutti osaltaan kauppaepisodi armeijan tavaran myynnissä; Laakso
oli hyväksynyt juridisesti säännöstelyrikkomuksen, jolla myytiin armeijan neljä
käytettyjä autonrengasta ja hieman moottoriöljyä yksityiselle yritykselle.
Kukaan ei väittänytkään, että Laakso
olisi itse hyötynyt kaupasta. Rahat tarvittiin sotilaspiirin autojen remonttiin liian
pienten määrärahojen lisukkeeksi.

Katkeraakin tilitystä
Laakso tilittää tuntojaan hivenen katkeranakin puolustusvoimain komentajalle,
jääkärikenraali Aarne Sihvolle lähettä-

➤➤➤

Mannerheim-risti
Jo Talvisodan aikana syntyi ajatus palkita
sotilasarvosta riippumatta miehiä kunniamerkillä, joka ‘’annettaisiin erikoisesta
urheudesta, taistellen saavutettujen tärkeiden tulosten tai ansiokkasti johdettujen sotatoimien perusteella’’.
Talvisodan jälkeen perustettiin asetuksella 2-luokkainen Mannerheim-risti Vapaudenristin ritarikuntaan. 1.luokan ristin
saivat vain Mannerheim 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 kunniamerkki, jota kannetaan puvun vasemman taskun
päällä. Ritarit saivat lisäksi 50 000 markan suuruisen rahapalkinnon, jonka ostovoima oli esimerkiksi v. 1942 nykyrahassa lähes
yhtä paljon kuin tällä haavaakin.

Porilaisena 1933 - 1939 Laakso oli
neljän sodan jääkäriupseeri

P

älkäneellä syntynyt Viljo Laakso oli
neljän sodan jääkäriupseeri, joka
aloitti sotilasuransa 6.9. 1915 Saksassa
Kuninkaallisessa Preussin Jääkäripataljoana 27:n riveissä.
Laakso osallistui Saksan itärintamalla
nykyisen Latvian alueella mm. Riialanlahden, Misse- ja Aa-joen taisteluihin.
Laakso palasi jo 1.11. 1917 aselaiva
Equityllä Suomeen, kun jääkärien pääjoukko tuli Vaasaan vasta 25.2. 1918.
Hän toimi kouluttajana Vaasan,
Ylistaron ja Laihian suojeluskunnissa
ennen Vapaussotaa, jossa hän aloitti itsenäisen Suomen sotatoimet riisumalla
joukkoineen venäläisiä aseista Pohjanmaalla.
Helmikuussa hän siirtyi komppanianpäälliköksi Vöyrin sotakouluun. Hän
osallistui mm. Tampereen valtaukseen ja
Viipurin vapauttamiseen.

Tämän jälkeen hän toimi komppanianpäällikkö Vaasan ja Helsingin rykmenteissä, Sortavalan rajavartioryhmässä ja SJR 19:ssä.
Vuoden 1920 alussa hän siirtyi suojeluskuntatyöhön toimien mm. Humppilan, Kuopion, Leppävirran ja Hattulan
paikallispäällikköinä, Turun sk-piirin
aluepäällikköinä vuosina 1922 - 1925 ja
Etelä-Hämeessä
piakallispäällikönä
vuosina 1925 - 1928.
Vuonna 1928 hän siirtyi jääkärieversti Kaarlo Heiskasen suosituksesta
komppanianpäälliköksi Tampereen rykmenttiin ja siirrettiin 1931 Viipurin rykmenttiin, koska hän oli syyllistynyt rykmentissä kiusallista huomiota herättäneeseen ‘’naisseikkailuun’’.
Ennen talvisotaa hän palveli vuodet
1933 - 1939 Porin Rykmentissä Konekiväärikomppanian päällikkönä.
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mässään kirjeessä vuoden 1947 syksyllä
kuultuaan siirrostaan Seinäjoelta Kankaanpäähän. Alkuperäinen kirje löytyy
Sota-arkistosta Laakson taltiosta.
’’Yllätyksenä sain puhelinsanoman
siirrostani sen masentavan kohtelun lisäksi, jota olen saanut kokea viimeisen puolen vuoden aikana huolimatta siitä, että
kolmenkymmenenkahden vuoden aikana
olen pitänyt elämäni kirkkaimpana johtotähtenä Isänmaan ja Puolustuslaitoksen
parasta. Uskallan sanoa, että tämän tunnustavat kaikki esimieheni. Vielä 1944
kysyttäessä olin valmis lähtemään rintamalle toisjalkaisenakin, kun siitä katsottiin olleen maalle hyötyä ja vaikeksista
huolimatta johdin sekä Loimolan että Lapin vaikeita taisteluja, viimeksimainittuja
Tornionjoen suunnalla aina Lätäsenoon
saakka, vaikka silloin jo moni terve upseeri lepäili ja odotti uusia vakansseja kotirintamalla. Siitä, että otin tehtäväni vakavalta kannalta, oli pienenä todisteena nimitys Mannerheim-ristin ritariksi.’’

Renkoon johtajaksi
Laakso siirtyi Renkoon vapaussoturituttavansa sahan johtajaksi vuoden päiviksi
tavoitteenan oman talon rakentaminen ja
kirjakaupan perustaminen.
Avioeron jälkeen Laakso solmi uuden
liiton Seinäjoen sotilaspiirissä työskennelleen Lea Hautamäen, kenraaliluutnantti evp. Jussi Hautamäen serkun kanssa,
vuonna 1948.
- Kyllä ne kotona vähän ensin ihmettelivät, kun meillä oli 24 vuotta ikäeroakin. Mutta Viljo oli aina ja joka paikassa
sellainen herrasmies, että hän tuli hyvin
toimeen ihmisten kanssa. Emme mekään
koskaan riidelleet, Lea-rouva, 83, kiittelee.
- Pidimme kirjakauppaa Rengossa,
jonne sitten kerran poikkesi eversti evp.
Usko Sakari Haahti ja värväsi Viljon vakuutusyhtiö Pohjolaan töihin. Paljon täällä vieraili upseereita kuten silloinen 2. divisoonan komentaja, kenraalimajuri Heiskanen, joka kulki Turusta Hämeenlinnaan, vaimonsa syntymäkaupunkiin, Rengon kautta tätä Hämeen härkätietä juuri
talomme ohi.

Hoitovirhe kohtalona
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Laakso menehtyi vain 55-vuotiaana harmillisen hoitovirheen takia nujertamatta
jääneen virtsatietulehduksen tuomaan
myrkytykseen.
- Viljo siirrettiin lopulta Hämeenlinnasta Tilkkaan, mutta se oli myöhäistä.
Hän lepäsi siellä puolustusvoimain komentajan, jääkärikenraali Aarne Sihvon
kanssa samalla osastolla. Kun Sihvo kuuli

UPSEERIN TAKKI. Laakson toinen vaimo Lea Kyttälä esittelee edesmenneen
miehensä juhlatakkia. 1. luokan Vapaudenristi, Mannerheim-risti ja Jääkärikunniamerkki löytyvät vain harvojen sotilaiden asetakeista.

Viljon poisnukkumisesta, hän tuli esittämään minulle surunvalittelunsa.
- Ei täällä kukaan tiennyt, että Viljolla
oli puujalka, vaikka jalkaproteesi olikin
siihen aikaan kauhean painava. Hän piti
säntillisesti huolta kunnostaan.
- Viljo aina puhui, että tehdään kirja
hänen kokemuksistaan jääkärikoulutuksessa Saksassa, Vapaussodassa sekä viime
sodissa. Hän olisi sanellut ja minä kirjoittanut. Mutta sitä aikaa meille ei suotu.
- Tämä oma talo oli meille tärkeä
paikka. Viljo piti puutarhanhoidosta. Tänä
keväänä hänen istuttamansa omenapuut
kukkivat niin valtavasti
Laakso on haudattu Rengon kirkkomaahan, jolle lähinnä Loimaan seudun
miehet pystyttivät hänelle hautapaaden.
Loimaalainen Elias Anttila veisti Laakso
reliefin.

Porin RykmentinPorin Prikaatin Killan historiateos

✂
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Lähiosoite
Postitoimipaikka
Tilaan Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Killan
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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
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-Valapäivän tapahtumat on mukava
kerrata kotona ja näyttää sukulaisille
ja tuttaville, miten ”meidän poika
valan vannoi”.
-Kasettiin sisältyy myös tuokiokuvia
alokkaiden palveluspäivästä ja palveluksesta.
-Videokasetin hinta on 17 €.
-Tilaukset valapäivänä yksikkösi
vääpelille. Maksu peritään videon
valmistuttua.

Haluatko vihreyttä
elämään – liity
vihreisiin sisariin
Iloista yhdessäoloa, ystäviä ja retkiä.
Ota yhteyttä Tuija Ryömään, puh. 867 0430.
45

Toimistosihteeri Katariina Varjonen (oik.), koulun johtaja,
majuri Matti Vihottula ja koulun yksikköupseeri, yliluutnantti Pertti Kallio.

Ryhmänjohtajat
Aliupseerikoulun henkilökunta onnittelee Teitä
kurssin suorittamisesta ja ylennyksestänne. Kantakaa ylpeinä saavuttamianne kurssi- ja arvomerkkejä.
Ulkoiset tunnusmerkit eivät tee kuitenkaan
Teistä vielä johtajia, vaikka niiden perusteella
Teidät asetetaan esimiesasemaan. Hyväksi johtajaksi kasvaminen on jatkuva, pitkäaikainen prosessi.
Alaisten luottamus ja arvonanto on ansaittava vähitellen taidollisella etevyydellä, onhan johtajan ammattitaito kaiken johtamisen perusta.
Ryhmänjohtajana Teidän pitää tehdä itse alaistenne kanssa ja näyttää kaikessa hyvää esimerkkiä. Samalla luotte johtamaanne joukkoon hyvän
hengen, jota ei saavuteta käskyjä, määräyksiä ja
kieltoja latelemalla.

Kohdelkaa alaisianne oikeudenmukaisesti
ja tasapuolisesti. Teidän on tunnettava omat
alaisenne niin hyvin, että voitte tehtäviä jakaessanne ottaa huomioon kunkin yksilölliset kyvyt.
Alaisistaan huolehtiminen pitää olla jokaisen
johtajan kunnia-asia.
Johtajan saavuttamaa luottamusta ja kunnioitusta ei voida koskaan pitää saavutettuna arvona, vaan sen hyväksi on tehtävä työtä päivittäin. Jo saavutettukin kunnioitus voidaan nopeasti tuhota alaisten epäasiallisella kohtelulla tai
ala-arvoisella johtamiskäyttäytymisellä.
Tulette saamaan vastuullisen tehtävän seuraavan saapumiserän astuessa palvelukseen.
Koulutatte oman ryhmänne sijoitettavaksi sodan ajan kokoonpanoon. Toivotamme menestystä vaativassa tehtävässänne.

AuK:n kurssin I/
2002 priimus
Alik Aki Keskinen
(krh-koulhaara)

Koulutushaarojen
parhaat
Jääkäri
Alik Tomi Keskinen
Tulenjohto
Alik Niko Järvi
Sotilaspoliisi
Alik Jussi Autero
Tiedustelu
Alik Sampsa Oksanen
Kranaatinheitin
Alik Aki Keskinen
Panssarintorjuntaohjus
Alik Markus Anttila
Pioneeri
Alik Jussi Ahopelto
Viesti
Alik Juha Mäkiviinikka
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Kurssin apukouluttajat

Jääkärilinja

Johtaja ylil Kalle Leinonen

I Joukkue
Ylil Jussi Tammisto, Ltn Ville Toivanen
Tupa 4
Alaollitervo Juha 19 v
Opiskelija, Tervola
Särmä jänkhäjääkäri. Älä kysy nimen alkuperää! Lapin lahja valmiusjoukoille.
Motto: “Teen ihan mitä vaan, meen ihan mihin vaan, lopulta se vie mut sairaalaan.”

Björkman Johannes 19 v
Valtiot. yo, Vaasa
Voi luoja... Filosofisesta ulkokuoresta huolimatta sisällä piilee pieni fasisti. Ilme ei
kerro aikomusta. Tuntee epäilyttävän hyvin
sotakoneet!
Motto: “Dulce et decorum est pro patria
mori.”

Blomm Jesper 19 v
Opiskelija, Turku
Musa soi vielä minuutillakin. Imee virtansa
musiikista, ja sitähän riittää.
Motto: “Sitä saa mitä tilaa.”

Eskelinen Antti 19 v
Ylioppilas, Espoo
“Täydellinen esimerkki”. Härökuningas.
Motto: “Elämä on lyhyt, vietä se armeijassa!”

Eskola Ville-Veikko 19 v
Ravintolakokki, Pori
Kala vedessä, kala maalla.
Motto: “Täysillä päin ja paareilla pois.”

Filatoff Matti 19 v
Ylioppilas, Pöytyä
Mies,joka nukkuu vaatteet päällä ja jäpittää
kymmenellä minuutilla. Aina valmiina lähtöön. “Kauhat tänne!!!” Todellinen Conan
Barbaari! Kova komentamaan. AuK:n
Heikki Silvennoinen!
Motto: “Valmiuteen!!!”

Harkoma Olli 19 v
Ylioppilas, Ylöjärvi
Arvostelee toisten punkkia, sillä luulee olevansa särmä. Viimeinenpartiopoika. AuK:n
Jimi Hendrix. Todellinen tappaja! Pahin tykin lainaaja.
Motto: “Kuka sykkii?!”

Ikola Jussi 19 v,
Järvenpää

Kujanpää Antti 20 v,
Seinäjoki

Saarman Ville-Herman 19 v
Ylioppilas, Vimpeli

“Joka karju siivoomaan taikka mä väännän
teitä kärsästä!” Kunnon äijä.“Oikein!”
Motto: “Oikeusmurha on jees.”
ton diesel.
Motto: “Pienet tieltä väistyköön!”

Ei opi nimiä. Ei niin millään. Lempipeli,
muistipeli. Antakaamulle äkkiä yks KVKK,
pliis!
Motto: “Vemppaa en hae! Veksiin mennään
ainoastaan jalat edellä.”

Kun on vaiheessa niin on sitten kunnolla
vaiheessa. Tuvan särmin punkka.Paineita
rukkiin pääsemisestä?
Motto: “Ei oo Todellista!”

Jokela Kimmo 18 v,
Kauhava

Lehto Mika 19 v
Opiskelija, Turku

Tuvan kuopus. Varusteet särmästi ympäri
tupaa. Todellinen häjy suoraan Kauhavalta.
Mies,jota alokkaat tulee pelkäämään. Pohjalainenveri kuohahtelee välillä kumman
helposti.
Motto: “Puukoot on tupes. Tuu rohkiasti
vaan.”

“Ai säkin juot protskua, sä oot kans kova
jätkä.”
Motto: “Lihas kasvaa levossa.”

Mikkola Antti 19 v
Freelancer, Hämeenlinna

Santamäki Sauli 19 v
Rakennusmies, Asikkala
Rehti ja reipas ratsumies. Wannabee aseseppä. Odottaa paluuta Lahteen.
Motto: “Aina sattuu kun hakataan.”

Teini Jarkko 24 v
Opiskelija, Kokemäki

Kanto Juha 22 v
Yrittäjä, Jalasjärvi

En oo menossa vartioon! Herätä joku muu!
Sana “slui baus” ei ole vieras käsite tälle
miehelle.
Motto: “Ei ressiä.”

Tuvan vanhus. Todellinen seniili. Sisällä
piilee kunnon humoristi.
Motto: “Alussa otetaan rauhallisesti ja loppua kohden löysätään.”

Melkein insinööri. Tuvan todellinen teini.
Ei nimi miestä pahenna, eikä nuorenna.
Aina vaiheessa. “Onks jotain huudettu?
Onko meillä kiire?”
Motto: “En oo sykkimässä!”

Mäkinen Markku 19 v
Ylioppilas, Toijala

Urpilainen Panu 20 v
Ylioppilas, Rauma

“I´m a lumberjack and I’m ok, I sleep all
night and work all day!”
Motto: “Rear my homing slugs.”

Ei koskaan ole kiire. Siperian karhu. Ei turhia hötkyile. Asemarallissa se varma turbo2.

Mäntynen Tuomas 19 v,
Lapua

Väinölä Matti 20 v
Ylioppilas, Yläne

Karimäki Henri 19 v
Opiskelija, Rauma
“Älä itke ruma lapsi, kyl sun kenkäs löytyy!” Omaa terveen musiikkimaun. Teinityttöjen märkä päiväuni.
Motto: “Ei nappaa gonapappaa!”

Tupa 5
Karvonen Pekka 19 v
Johtaja, Hämeenlinna
Niin, siis, niinku, pitäskö mun mennä rukkiin? Anna mulle H,anna mulle P, anna mulle K, mitä siitä tulee...?
Motto: “Jyrkkä EI vesinokkaeläimille.”

Kovalainen Kalle 20 v
Hoitotason sairaankuljettaja,
Halikko
En oo menossa. Tuvan sisar hento valkoinen.
Motto: “Slui Baus on oikea sana!”

Kujala Matti 20 v
Opiskelija, Forssa
Sykkii... No jaa. Nähty siivousaikana tuvassa, joskus.
Motto: “Ja silloin liikkuu.”

“Kun mä tulen isoks musta tulee Amerikan
rauta!”
Motto: “Ei rästejä.”

Nieminen Juha 19 v
Ylioppilas, Turku
Nakki is my name. Antakaa “nakkienne”
tulla luokseni!
Motto: “Opetelkaa pojat ampumaan..”

Pakkanen Antti 20 v
Opiskelija, Sauvo
Mahtava upseeriääni. Kun tämä mies huutaa tahtia, koko Porilaistie tietää tahdin. “Sipalle en oo menossa, enkä mene!”
Motto: “Se mikä ei tapa, vahvistaa!”

Rantaniemi Veli-Matti 19 v
Ylioppilas, Rauma
Mies, joka teki pieremisestä taidetta. Tukevaa RUK-kamaa. On/Off -rukkiasenne.
“Kyllä mä muuten mutkun muija...”
Motto: “Kyllä hullu saa olla, mutta ei tyhmä!”

Voi!! En oo menos. Särmä asesuorittaja.
Tuvan oma TJ-laskuri.
Motto: “En tiä, eikä kiinnosta.”

Tupa 2
Santalahti Virpi 23 v,
Turku
Teurasti jäniksen tuliasemassa. Mutta mitäs
kuuluu Santalahden asesuoritteille? Oppi
vyöryttämään, sovelsi sitä öisin teltassa.
Poikien ihailema amatsoni.
Motto: “Spadeks? En oo menos.”

Rentola Heli 20 v
Sairaanhoitaja, Helsinki
Nimensä veroinen. Vastaanotto 24 h. Kuumemittari aina lainassa. Karkin totaalikieltäytyjä - mutta eihän keksit ja jätski oo onneks karkkia.
Motto: “Siis oonks mä oikeesti täällä?”
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Paulamäki Jani 20 v
Metallimuokkaaja, Pori
Lomilla saa ja Hondalla pääsee. Särmännyt
tasaisesti loppua kohden. PPP= Pieni Punainen Paholainen
Motto: “Riskit on riskejä, joten otetaan niitä!”

Perkkiö Jarno 19 v
Sähköasentaja, Lehtimäki
Niin kiero jätkä, ettei sateella kastu. Perkkiö, askel erilaisuuteen.
Motto: “Runtua!”

Pynnönen Sami 19 v
Opiskelija, Lahti
Mies tupakan takana. Todella laiska, nukkuu mieluiten.“Siis mua ei nappaa yhtää”,
“Elin sen kun kasvaa otassa!”

Reichardt Lauri 21 v
Opiskelija, Karinainen
Mies, joka ampuu vain sarjatulta (todettu
kk-fetissi).Tuleva ammattisotilas.
Motto: “Täysillä päin ja paareilla pois.”

Roos Jassu 18 v
Opiskelija, Turku

II Joukkue

Tuvan junnu. Turun lahja Suomen
puolustusvoimille.Nakkien ylin ystävä.
Motto: “Sekaan vaan!”

Ltn Mika Lehtimäki, Ltn Juha Seppä, Ylik Arni Hukari
Tupa 7
Aaltonen Seppo 20 v
Ylioppilas, Karinainen
Särmä Seppo! Naamasta päätellen kotoisin
Korvatunturilta. Henkinenisähahmo. Liian
nopeaan aikuistunut, vai onko aikuistunut?
Motto: “Riittää, vaikka rimaa hipoo!!”

Asikainen Ilkka 19 v
Kauppat. yo, Pirkkala
“Asikainen... tästäkö tuvasta? Ai niin, taitaa
se tossa oven vieressä öisin nukkua.” Ei
usein näy tuvassa.
Motto: “Armeijaa, ei sen kummempaa...”

Ekuri Juhani 19 v
Opiskelija, Turku
Ekurin punkassa pesii päivällä monta käärmettä. Tuvan paras lukupää.Mielessä RUK!
Motto: “Armeijassa väkisinkin saa laittaa!”

Jokela Markus 20 v
Opiskelija, Kauhava
Perus kauhavalainen, pienen lennokkikerhon poikana, suuren sotkun lumoissa.
Motto: “Turhaa...”

Kaistamo Marko 20 v
CNC-koneistaja, Kiikoinen
Tuvan gona! Aina nollat taulussa, vaikka aamuja monta sataa jäljellä.Tuleva ylikessu.
Motto: “Täysillä päin ja paareilla pois!”

Koski Juha 19 v
Opiskelija, Parkano

Nieminen Jouni 19 v
Kerava

Pörröpää vailla vertaa!
Motto: “Kuolema kuittaa univelat.”

Tuvan nopein gona! “En oo tekemäs” Tunnettiin myös nimellä “Runtu-Nieminen”
Motto: “Turha stressata, asiat luistaa omalla
painollaan.”

Koskinen Juhani 18 v
Opiskelija, metsuri, Jalasjärvi
Perusjuntti Pohojanmaalta! Nisu, hieta ja
lehemänmaito...!!“Koht saat tuta pohojanmaalaisen vihan”
Motto: “Rautakangesta se on kaikki väännettävä...?”

Laine Juuso 19 v
Autonasentaja, Masku
Tuvan valmis skappari! Sulkeisten suuri
herra.
Motto: “Täysillä painetaan niin kauan kun
jaksetaan, jos ei jakseta niin silti painetaan!!!”

Lappalainen Sami 19 v
Autonkuljettaja, Lappi
Särmä käytännön mies. Mies heittää parhaat
läppänsä unissaan.
Motto: “Pane paremmaksi niin saat banaanin.”

Mursu Jukka 19 v
Opiskelija, Posio
Tuvan käkikello! Posion pikkujättiläinen,
joka varmisti että koko tupa heräsi klo. 5.00
särmäämään punkkaa.
Motto: “Paremminkin olis voinu mennä!!!”

Ojala Jarkko 21 v
Seinäjoki
“Läpsymestari”. Sähläri Pohjanmaalta. Meriitit lähinnnä lomilta.Piilosärmä. Ruhtinaallisen Urheilu Koulun Vakiojäsen. Varokaa mortit, runtua on tulossa!
Motto: “Hohhoijjaa. Olipas taas niin helppoa...!”

Tupa 8
Onnela Valtteri 19 v
Orimattila
Sykkii kunnes sairastuu, sitten veksi taas
kutsuu. Oppinut armeijassa ainakin yhden
asian... kiroilun
Motto: “Huumori armeijassa on kuin sokeri
puurossa.”

Parikka Aleksi 19 v
Lahti
Sata lasissa, nollat taulussa. Tupa 8:n
tukkakeisari.Taitaa saksan kielen. Sotaan
vaikka sepalus auki!!
Motto: “Arbeit macht smutzig. Nakkisuojaan!”

Sinervo Antti 20 v
Opiskelija, Perniö
Jatkuvien “varkauksien” uhri. Voittaa aina
niukasti.Ei kiukustu turhista...
Motto: “Kyllä mies kivun kestää, muttei häpeää...”

Särkkä Ari 19 v
Kokki, Lahti
Herää kuin kuollut. Mies ilman ajokorttia.
Kyllä se kohta siirtyy 2000-luvulle. Tuhansien selitysten mies.
Motto: “Voi tän tehä helpomminki.”

Toroi Niko 21 v
Opiskelija, Kuopio
”Ai minä vai...” Mies välillä aivan pihalla.
Mies ei kestä jääkärien kenttäolosuhteita,
kun on pyrkimässä Suomen puolisotilaalliseen ilmailukerhoon.
Motto: “Parempi pipo päässä, kuin ilman
pipoa.”

Tupa 2
Kaukola Eveliina 20 v
Opiskelija, Töysä
Jäpittää puoliksi kolmella minuutilla. Aina
ensimmäisenämenossa kun rapuissa tömisee.
Motto: “Meillä Kauhavalla...”

Tupa 7
Kanasuo Saku 20 v
Apukouluttaja, Somero
Mosan painajainen. Nauttii runnuttamisesta, suoraan rakastaa sitä.
Motto: “Jumala armahtaa, Kanasuo ei!”

Kauppinen Juha 19 v
Opiskelija, Kaarina
Tuvan nohevin jätkä!
Motto: “Extremeä!”

Kekola Mikko 20 v
Opiskelija, Orivesi
Sanoin kuvaamaton mies. Tuvan delfiini.
Motto: “Ammu ensin, kysy sitten...”

Kiiski Jyrki-Petteri 20 v
Opiskelija, Hämeenlinna
Kiiski - Suomen nopein silakka
Motto: “Ei aina voi olla oikeassa.”
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Porilaisen osoitteenmuutokset sekä
killan jäseneksi liittyminen:

Kiltaveli Seppo Luoto

Tilitoimisto Tilistö
Alinentie 8
27800 SÄKYLÄ

Puh. (02) 867 1581

III Joukkue
Ltn Jari-Pekka Mustonen, vänr Juha Rinta-Keturi
Tupa 9
Halme Tomi 19 v
Maisemasuunnittelija, Pirkkala
Tuvan sorsastaja. Kaima lähes hänen
veroinen.“Tetsarit” on luotu kiertoon. VIIKINKI!
Motto: “En mää tiiä!”

Hellström Henrik 20 v
Kirvesmies, Masku
Käytävien laki, alokkaiden kauhu, mies,
joka tetsaa vapaa-ajallakin.Miina kiväärien
joukossa. Ei käytä tuolia; istuu ajat
pioneerikyykyssä.Jäpittää jo vitosella! “14
on ihan hyvä.” VÄÄPELI!
Motto: “Ei ole mikään Amerikan temppu.”

Ilo Janne 20 v
Ikuinen abi, Pori
Janne “vahingon” Ilo. “Hei jätkät! Missä
mun valopistooli on?Nyt palo lomat!”
Alokkaat, nallehymyn alta paljastuu Porin
karhu. PREDATOR.
Motto: “On siinä vähän skägää.”

Immonen Janne 19 v
Ylioppilas, Tohmajärvi
“Rampa-Rambo”, “No hei! Nakita joku
muu!”, “Iltauni on tärkeintä”.
Motto: “En oo tekemässä.”

Kaisti Ville, 21 v
Opiskelija, Turku
“Tuhannen kerran mies”, “Runtu-Kaisti”,
“Juoksuhautojen haamu”,“Robocop”.
Motto:”VMTL= ***** mä tetsaan lähde.”

Keskinen Tomi 19 v
Opiskelija, Ylihärmä
Tuvan koko RUK-aines. “No totta kai mä
voin sun vuoros tehdä”.Tetsaaja ruispellossa. DURACELL PUPU!
Motto: “Voin mää mennä.”

Korpela Ilkka 19 v,
Uusikaupunki
Makuupussi on koriste. “Vietnamin sodan
veteraani.”“Ei lonnita. Varmaan liitää.”
LUTI!
Motto: “Tosi sissi ei makuupussia avaa.”

Kulha Jyri 19 v
Opiskelija, Nokia
Tuvan pitkätukka. Maistuuko pöhömunkki?
No tottahe.....ssä! Alokkaat “Däng, Däng!”
REMU!
Motto: “Hälytys! En oo menossa.”

Kuusela Kai 19 v
Helsinki

Rintala Mikko 19 v
Ylioppilas, Pietarsaari

Tulisalo Markku 19 v
Kurikka

Tuvan suklaapoika. Mies, jonka maailma
loppuu Kehä kolmoseen.Joukkueen tuliannos. Lisää räkäpäitä! Kuusela tukee, muut
syöksyy. NAMUSETÄ!
Motto: “Ei oo todellista!”

Todellinen kommando on lomatkin
kassulla(toinen nimi on “Esa-Pekka”).
Motto: “Paino on voimaa, ylipaino on ylivoimaa...”

Karaoke-mixit loppuu Kurikasta, kun tämä
poika on armeijassa.Sanavalmis K-Mikko;
hoitaa homman ja hommaa hoidon. Lahjakkainpornotähti, mitä alusvaatetukseen katsoo. Hiljaisuuden jälkeen alkaaarmoton
kännykän näppäily, tuplailu ja triplailu.
Motto: “Nice guys finish last. Thinkin’ ain’t
my thing.”

Laitinen Lassi 19v
Opiskelija, Lahti
Häh? Ai on vai? Ei meillä tänlaista Lahdessa ollut!Lomille lompsis! MY LITTLE
PONY!
Motto: “Ei varmaan jäpitetä!”

Layous Joseph 21 v
Myyjä, Turku
Latausliike- vahingonlaukaus- PAM puurynkky.K-14:ta sissipari. Hiki on vain
hyvästä. KARATE KID!
Motto: “Minuutti on pitkä aika.”

Tupa 10
Mattila Tero 20 v
Ylioppilas, Kiikoinen
Mies, joka ei koskaan palauta koepaperia
itse(kiire poimimaan hylsyjä). Tuva särmin
punkka...Jäätävää!!
Motto: “Tuska on ystävä.”

Moilanen Teemu 20 v
Ajoneuvoasentaja, Rauma
Jäätävä sotilas, jolla on pilli kurkussa.
Motto: “Jäätävää.”

Mäkitalo Eero 19 v
Opiskelija, Rauma
Sukat hanskoina.
Motto: “Älä sano tekeväsi parasta vaan palaa takaisin voittajana.”

Piha Johannes 26 v
Lakimies, Turku
Sai sheriffin natsat ollessaan tuvan
esimies.Siivousfriikki, jolla ikää enemmän
kuin muilla yhteensä. Tuvan pappa!
Motto: “Kyllä elämä on ihmisen parasta aikaa.”

Rautiainen Jani 20 v
Opiskelija, Jämsänkoski
Rakentaa joka ilta pyramidin jakkaroistapäästäkseen sänkyynsä.
Motto: “Elämä on yhtä suurta peliä, oikean
siirron tehnyt voittaa.”

Savolainen Jussi 20 v
Opiskelija, Tampere
Puhuu paljon mutta ei asiaa. Mies, joka nukkuu seisaaltaan.Ikiteekkari.
Motto: “Ja onks täs kiire johonkin.”

Siromaa Tomi 20 v
Ylioppilas, Pirkkala
Tuvassa vässykkä, mutta ulkopuolella särmä sotilas.Yllätti kaikki tahtihuudollaan.
Jäätävää!!
Motto: “No niin, no emmä ny tiiä onx tääkään ihan just se juttu...”

Sokeila Jarkko 20 v
Ylioppilas, Hämeenkoski
Mies, joka on äänessä vain öisin!
Motto: “If you see the flash, it’s already too
late.”

Suomela Kalle 20 v
Ylioppilas, Vehmää
Minuutilla kaapilla... Poikkeuksetta!
Motto: “Aivan sama, ei mitään paniikkia.”

Tallgren Samuel 19 v
Ylioppilas, Naantali
Kaappi täynnä rautaa ja proteiineja,mutta
silti tuvan pienin hauis.
Motto: “Minä olen bull ja kaikki muut ovat
shittiä!!”

Tupa 11
Altonen Kalle 19 v
Varatoimitusjohtaja,
Kauniainen

Tynninen Jere 19 v
Lahti
Käskystä paikalla, mutta näyttää silti
pärjäilevän.Mr. Lonkkalepo, levossa seisominen vaikeaa.
Motto: “Häh...mitä? Onx jotain huudettu?!?”

Vallin Jukka-Pekka 19 v
Koneistaja, Kokemäki
Ei oo kuulemma menos. Tekee hommat
vaikka sanookin vastaan.“Viekää ne asseet
turvatillaan”.
Motto: “Ei nappaa gonapappaa, en oo menos!”

Virtanen Mikko 19 v
Vehmaa
Tuvan äiti. Ruoskii sopivasti. Tuntuu
hyvältä.Tuleva vääpeli. “Olkka ny kunnol!”
Mr. Positive. Tykkää poistuttaa.
Motto: “Man’s gotta do what man’s gotta
do!!!”

Tupa 2
Köylijärvi Terttu 18 v
Ylioppilas, Alastaro
Säkylän Duracell-pupu. Hoitaa hommat
kahden (jätkän) edestä.She just keeps going
on! Hymyssä suin vaikka harteilla olisijärkyttävä määrä scheissea. Tuva moppikeisarinna ja leirien jukeboxi.
Motto: “Kaikki on kiinni asenteesta.”

Tuvan kovin piilohärö. Rukkikamaa. Snobi,
jolla on homma hanskassa. Ei tartte pelätä
kylmää kun Kalle on kipinässä.Mr. Ibiza!
Motto: “Tempus fugit.”

Tammenpää Joni 19 v
Vaasa
Alkaa jo lomiltapaluuiltoina laskemaan
loma-tj:tä, mä haluun lomille!!!Härölämäri,
joka tetsaa silti kuin vanha jääkäri. Ärräpäiden maestro.Kauhavan pojalla tuvan ilmaherruus visusti hallussa.
Motto: “Hard times go as soon as the good
times roll.”
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IV Joukkue
Ltn Petri Rytsölä, Ltn Antti Muhonen
Tupa 11
Ahvenus Kimmo 20 v
Piparit rocks! Saamiset? Ikineitsyt pukki.
Juttu lentää ja homma toimii. Tuvan Kamasutra! Öisin äänessä, tosin itse ei sitä tiedä.
Motto: “Kuten vanhakansa sanoo: kakkonen on ykkönen!”

Grundström Santtu 19 v
Rakennusmies, Vihti
Mies on tornissa, sieltä kuuluu huhua. Rukkiin menos. Apinoiden kuningas!
Motto: “Ruoskaa apinalauma.”

Hakala Toni 19 v
Yleisguru, Pori
Tuvan ehdoton iceman! Jäädyttää tulevat
alokkaat... Hyytävää!“...Ei mut oikeesti...
Ei pidä tressaa liikaa...” Historian ainut taistelija, joka on käynyt sipalla kesken suunnistuskilpailun (5 ja 6 rastin välissä)
Motto: “Ei siin ketää, se on siin sit!”

Hammarberg Henrik 20 v
Syvänmerensukeltaja,
Hämeenkyrö

Punkka kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Nelosjoukkueen todellinenjohtaja. Kaverissa on ainesta poliitikoksi, luonne on kuin
Väyrysellä
Motto: “Siivotkaa nyt tekin s******!!”

Kulmala Roope 19 v
Ylioppilas, Pori
Omaa neljännen jääkärijoukkueen poistuttamisennätyksen.
Motto: “Ei näin komean jätkän pitäis olla
armeijassa.”

Laine Miika 19 v
Opiskelija, Kaarina
AuK:in Särmin gona! Eväiden kiistaton
mestari
Motto: “Ei näillä aamuilla!”

Lappalainen Ville 19 v
Varusmies, Espoo
Humaani. Kansan äänen kannattaja. Absolutisti ryhmänjohtaja, vaikkakin riippuvainen GSM:stä...
Motto: “Tilanne on traagisuudessaan koominen.”

3.JK:n lupaus maailmalle! “...Tänään päästiin sodeen...”
Motto: “Ei näillä aamuilla...”

Lassila Aki-Matti 20 v
Opiskelija/softamyyjä, Espoo

Henttonen Hannu-Pekka 19 v
CNC-koneistaja

Tupa 12:n jukeboxi. Kaikkien kaveri ja lukutoukka? Joukkueen
vanhimpana kuin isä meille kaikille.
Motto: “Täytyis varmaan mennä lukeen tai
puhuun puhelimeen.”

Ei tee ikinä ylimääräistä. Tulivoimaisin
kipinämikko!Going back to Eskadroona...
Säkylä-tj todella väbä.

Hietanen Tomi 19 v
Ajoneuvoasentaja, Lahti
Tuvan virallinen Mr.Särmäpunkka. Plankkipankki.
Motto: “Ei piä hötkyillä.”

Tupa 12
Ikäheimo Toni 19 v
Merimies, ulkomaat
Tuvan ulkomaan vahvistus. Tosi suomalainen vaikka tuleekin Södertäljestä. Merimies
on erimies.
Motto: “Jos joku on jo valmis, voisko vähän
auttaa?”
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Kanninen Jari-Pekka 20 v
Opiskelija, Veteli

Lehtimäki Janne 19 v
Opiskelija, Turku
Hei jätkät, mä meen RUK:iin tai veksiin,
kattoo ny... Taitaaolla kaverilla krooninen
nuha? Tai jotain.
Motto:
“Taisteluvanukkaalla
elämä
jatkuu..armeijassakin, luulen niin?”

Lindberg Kari 19 v
Atk-asentaja, Lappajärvi
Muilla on ATJ, tuvalla 12 on LindbergTJ.“Hei jätkät ootteko kuullu kovaa metossa?”
Motto: “Kun valmistautuu aina myöhästymään, ei ole ikinä kiire mihinkään.”

Löppönen Pekka 19 v
Tohmajärvi

Simpanen Jussi 20 v
Ylioppilas, Pirkkala

Tullut armeijaan hakemaan itkk:ä Venäjän
rajalle kotio. Ainoa, jolla on kivaa, aina.
Motto: “Myö lähetään siitä, että myö ei lähetä.”

Top gunis ainaki oli...Minä olen lentäjän
poika.

Ojala Karri 19 v
Opiskelija

Jotain vissiin pitäis tehdä, mutta mitä?
Motto: “Homma hanskassa ja hanskat hukassa.”

Oppilas todella särmä! Mies, jolla on mielikuvitusta. Piilosärmä johtaja,lomille ja pitzaa kiitos!!
Motto: “Lindberg pää kiinni!”

Paavilainen Ville 20 v
Opiskelija, Tampere
Aloitteellinen mies. Kehitteillä mm. TVau:n ja Nakki-au:n virka. Osaa kaivautua
kevytkonekiväärin ja parin singon kanssa
järven jäälle asemiin.
Motto: “Lomille lompsis!”

Persson Magnus 19 v
Vaasa
Vaikea kuvailla, kun on aina vempassa!
Motto: “Vem har stullin mina handskar!?”

Tupa 13
Oskari Pylsy 19 v
Ylioppilas, Hämeenkyrö
Mies, joka kulkee omia polkujaan. Ei mee
taas kovin vahvasti!! Tuvan Pummi, eihän!!??
Motto: “En mä huutoo pelkää, lyödä mua
pitää.”

Rantala Juha 20 v
Ylioppilas, Rauma
Aina pieni pilke silmäkulmassa.

Rapeli Toni 20 v
Leipoo pullaa ja ottaa “kalsarikännejä” lomilla, jotta jaksaa.
Motto: “Nää telttaleikit on ihan pepusta!”

Rämö Tuomas 19 v
Opiskelija, Riikoski
Jos homma ei toimi, tunkee rätin “putkeen”,
kiroilee ja homman viimeistelee BUMBA!!
Vastaa iltaviihteestä.
“Hei! Ootteko kuullut tätä juttua??”

Soini Juhana 19 v
Ylioppilas, Nurmo

Tyynelä Sampo 20 v
Raskaskone-asentaja, Perho
Tuvan yhteishengen raoittaja. Aina muita
vastaan! Ei tee mitään,jos ei käsketä!
Motto: “En oo menos.”

Uuskoski Jarno 18 v, Lahti
Ai ei oo mitään hetkeen? No vois hiukan elbaa tähän väliin.
Motto: “Jos ei ekalla kerralla niin ei sit toisellakaan.”

Wahlqvist Mikko 20 v
Ylioppilas, Rauma
Mies, joka puhuu yöllä yhtä paljon puhelimeen kuin unissaan... Toivottavasti ei samoista asiosta!!
Motto: “Aina vaan ja uudestaan!”

Widing Mika 20 v
Varastomies, Espoo
Saispa jostain hullun paperit.
Motto: “Sykkimällä ei voita mitään.”

Tupa 2
Toppari Suvi 20 v
Ylioppilas, Nokia
Kolmen koon supermarket Toppari, myös
legendaarinen “Juokkue Toppari”.Venyvä
tanssijafaitteri, joka ei turhia pingota.
Motto: “Ota löysin rantein - älä jännitä.”

Tulenjohtue
Ylil Saku Silmu
Tupa 10
Aalto Jesse 19 v
Ylioppilas
“Taikurifakiiri II”, Naantali
Gonahtanut avautuja. Uninen taistelija rannikolta, jolta ei hymyhelposti irtoa!
Motto: “Paina napista - nauti kesästä.”

Andersson Eric 18 v
Viinakauppias, Helsinki
Helsingin ghetoissa kasvanut taistelija, syntynyt sotilaaksi. Tiukka kuri ja rankat huvit.
Huovinrinteen Stallone-Rambo,puukkoja
joka lähtöön, lähti vuodeksi lomailemaan.
Motto: “Tukka pois ja menoksi! Finland
semper f!”

Erkkilä Lari-Pekka 19 v
Ylioppilas, Vammala
Varma
sijoitus
rahoillesi!
“Särmä
Erkki”,rento rauhallinenperusjantteri.
Motto: “Hymyssä suin tulta päin!”

Heino Toni 19 v
Ylioppilas, Panelia
Tiukka, mutta asiallinen. Voittamaton
show-mies,
ääniefektit
joka
lähtöön.Komentoääni omaa luokkaansa.
Motto: “Lähden viimeisenä, tulenjohdossa.”

Häkli Jaakko 19 v
Ins. oppilas, Rusko
Kolme kovaa H:ta: Hukari, Harja ja Häkli.
Kourapierujen kunigas.
Motto: “Ei näin, ei todellakaan näin...”

Ihanmäki Jyrki 19 v
Ylioppilas, Laitila
Rento mutta rauhallinen. “Hoidetaan homma mut kai eka röökit vedetään”.
Motto: “Pipariksi tääkin nyt meni.”

Jokinen Juha-Pekka 19 v
Opiskelija, Halikko

Järvi Niko 20 v
Ylioppilas, Forssa

Lisinen Ville 21 v
Sähköasentaja, Loimaa

Rantanen Juha 19 v
Opiskelija, Lappeenranta

Viina ei maistu, mutta kultainen baretti kiiltää läpi lomien.Oli sitten yö taikka päivä,
niin mies sen kun särmää barettiaan.
Motto: “Kaikkeen tottuu, paitsi jääpuikkoon p*****ssä, se kun ehtii sulaan”.

“Lähetsä sauhulle?” Gonahti piipun katkettua.
Motto: “Joskus tekis, toisinaan sitten taas ei.”

Tuvan RUK-aines. Petomaani susirajalta.
Melkoisen särmä jamppaLTKK-teekkariksi.
Motto: “Omenan kohtalo on kara.”

Loikkanen Pekka 20 v
Ylioppilas, Vantaa

Sirama Aki 20 v
Basisti, Yläne

Linjan E-Au ja läppävastaava. “Sain muuten Erotiikkaa lomilla...”
Motto: “Kakkonen on ykkönen!!!”

Salskea uros. Hymypoika, jolla ei pokka pidä.
Motto: “Mut on pakotettu tänne!!!”

Kilponen Jussi 19 v
Bitumieristäjä, Hämeenkyrö
Kova mutta lahjakas sissi Hämeestä, “tiikeri”
Kilponen AP PORTAS.Voi raukkaa, joka
joutuu herättämään Kilposen kipinään...
Motto: “Ei voi kauhalla vaatia, kun on lusikalla annettu.”

Kupiainen Timo 19 v
Ylioppilas, Riihimäki
“Vaatimaton hymypoika”, prikaatin parhaan joukkueen paras taistelija.“OIKEIN!”
Motto: “Muut tekee mitä osaa, minä mitä
haluan.”

Mertala Aki 19 v
Ylioppilas, Pudasjärvi
Pasia kuskaava tulenjumala. Puolan veteraani kertoo iltaisin sotatarinoita nuorille ja
karaisemattomille.
Motto: “Ei meillä 2.JK:ssa... Vai mitä Niinipalo?”

Niinipalo Henri 20 v
Yo-portsari, Vantaa

Lehti Jarno 19 v
Tekn. yo, Rauma

Korson lahja maanpuolustukselle. Baretin
kultainen oksentava koira
kiiltää Puolaan asti.

Välttelee nakkeja kuin marakassit simpasseja! Mies, joka kompastuu teltan kuin teltan naruihin. Tuvan toiseksi kovin baretin
särmääjä!
Motto: “Nakki-lepo... Emmää ny ehdi, hoitakaa te.”

Nykänen Toni 19 v
Opiskelija, Lapinjärvi

Lehtimäki Ville 20 v
Levyseppä-hitsaaja, Seinäjoki
Juha Mieto without parta. Armeija on intohimoni ja rynkky paras partnerini.
Motto: “Kova kuri kaiken alku (alokkaitten
paras ystävä).”

Tupa 12
Kurvinen Perttu 19 v
Opiskelija, Karijoki
“En ole hypännyt lentokoneesta.”
Motto: “Ei tässä mitään kiirusta...”

Jäätävä patsastelija, joka siivoaa tupaa aina ilman paitaa!Mies, joka ei kuulu mihinkään!
Motto: “Mulla ei oo kavereita, on vain ihmisiä, joita tunnen...”

Pekonen Mikko 20 v
Ylioppilas, Kaarina

Vainio Simo 18 v
Opiskelija, Jyväskylä
Uimataidoton triathlonisti! Pipo-Simo: Kokardi aina vetäytymissuuntaan.
Motto: “AUK. Käytännössä ohi.”

Vuorinen Ville 19 v
Opiskelija, Riihimäki
Pst:n kasvatti kaukana kotoa. Viihtyy lisäksi
ruokailuissa liiankin hyvin...tuvan metallimies.
Motto: “Saunan takana on vielä tilaa...”

Tupa 2
Kotamäki Elisa 21 v
Tekn. yo, Helsinki
Peräänantamaton ja pieni sotilas, joka väistelee hyvin kuteja. Sissikokelas. Tuvan apteekki - reseptit vaan puuttuu.
Motto: “Ai mitä? Onx joku menos sotkuun?”

Vaatimaton terasseillla viihtyvä MIES Turusta. 3.JK:sta tuotu nakkikone kasvattamaan Suomen puolustusvalmiutta.

Permi Jouko 19 v
Teekkari, Hki-Rovaniemi
Johtoportaan suosikki! Sai KL:n oltuaan puoli
leiriä VMTL:ssä.Silloin tällöin vaiheessa...
Motto: “Hanki stressaamaton elämäntapa!”

Ei saa jäädä vihollisten käsiin, paljastaa sotasalaisuudet nukkuessaan.
Motto: “Puhu kun nukut - taistele kun olet
hereillä.”
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Sotilaspoliisijoukkue
Ylil Jussi Alanko, Ltn Reijo Kortteus
Tupa 13
Autero Jussi 19 v
Ornitologi, Helsinki
Porukan kaupunkilainen, joka ei kuulemma
puhu ollenkaan “hesalaisittain”. Joukkueen
aivot!

Kannisto Kalle 20 v
Kosmetologi, Turku
Tuvan taisteluluistelija. Uinti, hiihtäminen
ja suunnistaminen on tainnut jäädä vähemmälle. Ilmoitti alikersantille olevansa anarkisti, mikätupakavereiden mielestä pitää
varmasti paikkansa.
Motto: “Pitää olla samaa mieltä.”

Sosiaalinen velmu!! Tiukka pakkaus!! Hiukan virtaa.Semmottiis veri suonis... Kyllähän tollanenkin “pakkauson joskus hyvä!”
Motto: “Kaikkea on kokeiltava.”

Leppänen Juhani 20 v
Trukkikuski, Nakkila
Huumorimiehiä. “Se on tatta moro ja nasset
päähän, ja sitten mennään”.Leppänen on tuvan ja joukkueen yleinen säätäjä ja
huumorimies.Loppuuks se laulu koskaan?
Hippi!
Motto: “Lomat painaa päälle!”

Tupa 14

Karttunen Tatu 19 v
Ylioppilas, Ulvila

Levänsuo Heikki 19 v
Laivakokki, Rauma

Motto: “Kolmas kerta toden sanoo. Lahjattomat treenaa!”

Tupapummi. Levänsuo tappaisi vaikka tupakasta. Parantumaton nikotinisti.
Motto: “Kaikki aikanaan!”

Kauramaa Juho 19 v
Eura
Pienen maaseutukylän kasvatti, joka on selvää vääpeliainesta. 30 suklaapatukkaa +
pari pussia leipiä juustoineen on omiaan
kiinnittämään tupakavereiden huomion.
Miten tässä nyt käy? Voi voi!
Motto: “Pitää syödä hyvin ja paljon.”

Keskinen Lauri 20 v
Historioitsija, Turku
Kiire ja kilot kasvaa! Keskinen pelkää jatkuvasti lihovansa sotkun ihanistamunkeista
ja tilittääkin kännykässä tyttöystävälleen jokaisen syödyn suklaapatukan.Keskinen on
joukkueen rauhallinen ja tyyni hemmo, joka
ei vähästä hätkähdä.
Motto: “Elämä on laiffia!”

Kiviniemi Olli 19 v
Lieto
Aina valmiina eli ei ikinä.
Motto: “Ei siin oo järkee!”

Kukkasela Juha 20 v
Tietotekniikan mekaanikko,
Nurmo
Perusjarru. Kauhavan Karelin.
Motto: “Ei tippa tapa.”
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Kyheröinen Teijo 20 v
Poronkasvattaja, Marttila

Meskanen Jukka 19 v
Opiskelija, Nurmo
Nopea kuin norsu sekä ketterä kuin kameli.
Orion kulkee ja rokki soi.
Motto: “Ei aina voi epäonnistua.”

Oravasaari Joni 19 v
Tietokoneasentaja, Kaarina
Hei! Tää aseenkäsittely on kivaa! Kaveri kilahti kahden viikon jälkeen.
Motto: “Selätys ja silleen.”

Pakarinen Janne 20 v
Opiskelija, Turku
Spoliisi, joka osaa lukea ja kirjoittaa.Motto:
“Kaikki riippuu hyvästä fysiikasta.”

Riihimäki Eero 19 v
Opiskelija, Tampere
Suuri itsepuolustaja. Tuleva sotilasjuntan
johtaja.
Motto: “Lomilla ehtii levätä.”

Sammal Matti 19 v
Opiskelija, Turku
Tekee ja puhuu ensin ja ajattelee mahdollisesti jälkeenpäin.
Motto: “Voi nappi!”

Seppinen Jukka-Pekka 20 v
Opiskelija, Turku
Ottaa ennemmin löysemmin ja aina äänessä. Spol-joukkueen kaulurivastaava
Motto: “Katellaan nyt jos jaksais!”

Varismäki Marko 21 v
Ajoneuvoasentaja, Seinäjoki
Viiksi kuin auto. Eiväthän ne lähde ajamallakaan.
Motto: “Tosimies ei mottoja kaipaa”

Äännevaara Tuukka 19 v
Opiskelija, Rauma
Joukkueen jonglööri!
Motto: “Jungilaisia kastraatiopelkoja kiistämättä, homoseksuaalisuus on esioidipaalista alkuperää.”

Östring Anssi 19 v
Opiskelija, Tampere
Täydellinen sotilas, selvä asennevika.
Motto: “Kyykkyyn!”

Mattila Kalle 22 v
Opiskelija, Säkylä
Lepposa jätkä Säkylästä.
Motto: “Puuhun vaikka p***e edellä”

Mokaddem Karim 19 v
Oulu
Puolialgerialainen nyrkkeilijä, muuten lepposa mutta maltin menettäessävalmis tappamaan. Aina kaksi asiaa mielessä...
Motto: “Live for the thrill, kill for the joy.
Reconnaissance”

Nummijärvi Jaakko 19 v
Opiskelija, Pori
Perussäätäjä. Laiskuudesta näen painajaisia. Yritettävä on, vaikka mikä olisi!
Motto: “Koti, uskonto ja isänmaa.”

Oksanen Sampsa 19 v
Jämsänkoski

Tiedustelujoukkue

Hymy herkässä muuten paitsi aamusta. Joukueeen hamsteri,aina jotain hyvää käden
ulottuvilla.
Motto: “Kuolema kuittaa univelat!”

Ltn Petri Korpinen
Tupa 15
Asikainen Juha-Pekka 20 v
Opiskelija, Nakkila
Mr. Sotilasviisiottelija.
Motto: “Kuinkas tässä nyt näin kävi?”

Karvonen Mikko 19 v
“En oo menossa.” “En oo ajamassa.” “En oo
laittamassa.” “Mä meen nyt rösselille!”
Motto: “Kiiruhda hitaasti.”

Kyyrä Tuomo 19 v
Opiskelija, Rauma

Eskola Pasi 19 v
Tietotekniikan yo, Pudasjärvi

Ynng... Antakaa mulle suklaata, Makaa ja
haisee.
Motto: “Kunnia on katoavaista, mutta epävarmuus ikuista.”

Tuvan särmin taistelija.
Motto: “Dulce et decorum est pro patria
mori.”

Laaksonen Teppo 19 v
Koneistaja/asentaja, Pyhäranta

Evwaraye Ari 22 v
Valtiot. yo, Vaasa
Tv-stara, “Mä oon, tieksä nyt niinku rikki!!”
Motto: “Inter arma silent legis.”

Järvenpää Jaakko 19 v
Ylioppilas, Tampere
Hmm... Onko tää teillä nyt näin
vai...?RUK:uun paikka tallella...?
Motto: “Joillekin kaikki on vaikeaa, ja kellekkään mikään ei oo helppoa.”

Päätalo Kari 20 v
Opiskelija, Mynämäki

Tupa 16

Ja sillon mennään!!
Motto: “Viimeiseen veripisaraan!”

Lumme Antti 20 v
Opiskelija, Pertteli

Seppä Antti 19 v
Punkalaidun

Kaatuu viimeisenä, ei siedä puolitehomenijöitä. Kun kerran tehdään, niin tehdään täysillä!
Motto: “Jaksaa, jaksaa!”

Tuvan virallinen tj-laskuri, tietää aina sekunnilleen tj:t..
Motto: “Loma tj on...!”

Duracell-pupu, jaksaa aina vaan. Ehkä liikaa...?
Motto: “Päivä kerrallaan.”

Laurila Olli 21 v
Opiskelija, Hyvinkää
Tuvan Gonafaitteri, sykkii kun sykkii.
Motto: “Ei se niin tarkkaa ole, eikä sillä niin
kiire ole.”

Loimaan Kaupunki
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Tukilinja

Johtaja ylil Esa Rautio
Tupa 15
Saronsalo Johannes 21 v
Muusikko/ammattiautoilija,
Kirkkonummi
Pitää reviiristään paremmin huolta kuin koira. Nikotiinin puute ja väsymys kiristävät
vaijeria. Mies, joka ei ole moppia nähnytkään. Tekee löytöjä kaapistaan. Pornokeisari. Monta näit t-paitoja on?
Motto: “Ihme tyyppejä. Sampolla ei ole kotia?”

Soini Samuli 20 v
Valmentaja, Uusikaupunki
Soini on taas siivoamassa rappukäytävää.
Portinvartija, joka ei puhu ja avautuukin
vain silloin tällöin. Mies, jota käsisuuntakehä ei tottele. Ikuinenhärvääjä. Aikaisempaa
johtajakokemusta
tyttöjen
tenniksen
valmentamisesta.Soini + moppi ja alueet
hohtaa. “Mä kestän sen kuin mies...”
Motto: “Täysillä päin ja paareilla kotiin.”

Sundholm Eero 19 v
Opiskelija, Rauma

Kranaatinheitinjoukkue
Ltn Klaus Tapio, Vänr Jaska Hyvönen
Tupa 12
Aalto Tuomo 20 v
Opiskelija, Pyhäranta
Ainut mies, joka huutaa tahtia itselleen ja
poistuttaa itseään. Syy: tahti ei pysy! Romuttaa Berggreniä henkisesti. Toinen osapuoli Pyhäranta go-go:sta! Oikea riidankylväjä. Joukkueen särmin kokeissa.
Motto: “Telttailu piristää ja pakkiruokailu
kuittaa univelat.”

Berggren Heikki 20 v
Opiskelija, Nurmijärvi
Kaveri aina minuutilla kaapilla. Pahemman
luokan kännykkä-addikti, soittaaviiden minuutin välein naiselleen. Vihaa Aaltoa yli
kaiken.
Motto: “Always coca-cola.”

Hakala Matti 19 v
Opiskelija, Nakkila
Aina vaiheessa. Minuutilla suihkussa.
Marssii “melonit” kainaloissa!Tuvan moraalisaarnaaja.
Motto: “Säälittävää!”

Heikkilä Teemu 20 v
Opiskelija, Harjavalta
Tuvan pieni suuri mies. Käyttää aivan omia
komentoja sulkeisjärjestysohjesääntöä mukaillen.
Motto: “Ei mitään mottoja.”

Häkkilä Lasse 20 v
Turku
Täydellisen komentoäänen omaava johtaja.
Tosin lukumotivaatio välillä vähäinen.
Motto: “HILJAA!”

Impilä Mikael 20 v
Opiskelija, Pyhäranta
Toinen osapuoli Pyhärannan särmästä taistelijaparista. Kaappi aina täynnä karkkia.
Vahtii tarkkaan punkkaansa muiden “antisärmäykseltä”.
Motto: “Miks ei nappaa, miks ei nappaa...!?”
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Keskinen Aki 19 v
Tekn. yo, Urjala

Lehtola Matti 19 v
Opiskelija, Pertteli

3.JK:n puheliaampi osapuoli. Onnistuu aina
hukkaamaan jotain, etenkin a-tarvikkeita.
Kulkee toisinaan tasku auki (aina).
Motto: “Ei parane hosua.”

Urheileva rantaleijona. Rötvää tuvan pöydällä vapaa-aikana aina kun on mahdollista.
Motto: “Korkealle ja kovaa...”

Tupa 13
Kiiskilä Hannu 20 v
Opiskelija, Kokkola
Ei jaksa stressata turhasta, piiloutuu nakkisuojaan kun siivotaan!!
Motto: “Miks aina niin vaikeesti?”

Kivivirta Ville 20 v
Yhteiskuntat. yo, Hämeenlinna
Ikkunat aina auki tuvassa, vaikka pakkasta 20 C. Sosiologi..sosiaali...sos - Lapin Yliopisto.
Motto: “Mitä minäkin täällä teen?”

Koivisto Roni 19 v
Opiskelija, Lohja
Liirum laarum -äijä. Tulevaisuuden sanansaattaja. Nykyajan trubaduuri.
Motto: “Puhdasta suomalaista a-luokan lihaa!”

Kukko Teemu-Tapani 20 v
Opiskelija, Laitila
Aina kaikki hukassa, ja niin myös koko mies.
Aina kirjan ääressäkun kokeita tiedossa.
Motto: “Mis mun lapanen on?”

Laine Toni 19 v
Opiskelija, Pori

Moilanen Erkki 19 v
Merikarvia
Mies, jonka kalju kiiltää Kuusamoon asti.
Tuvan hauskin mies, ainapakko nauraa, jos
vähänkin katsoo päin.

Mäkitalo Atte 20 v
Maanviljelijä, Säkylä
Miksi kukaan ei pidä Säkylän murteesta?
Säkylän lahja lentopalloilulle. Broilerimies
henkeen ja vereen, kalkkunat haisee. Sai jo
alokasaikana “upseeri”-lempinimen. Isäntä,
jonka alokkaat tulevat muistamaan.
Motto: “Jumalaare, lakakkaa ny kohkaamast, rauhotutaa välil.”

Nieminen Matti 19 v
Opiskelija, Nakkila
Nakkilan vipeltäjä, joka öljyää varmuuden
vuoksi myös housunsa. Tuvan tv-vastaava.
Motto: “Kuolema kuittaa univelat.”

Ojala Iiro 21 v
Pori
Elämäntapa perhokalastaja, joka odottaa jo
kiihkeästi kesää 2003. Vartiomiesten aatelia. Heleä-ääninen heitinmies - Sillanpään
marssilaulu sujuu unissakin.

Partinen Ari 20 v
Opiskelija, Vihti

Hiljainen sykkijä. Juoksee pikamarssin ilman kalsareita (pitkiä) vaikka pakkasta oli 20 astetta.
Motto: “Särmä porilaisuus kunniaan!”

Dj-vuorikiipeilijä. Joukkueen nopein asesuorittaja. “Huomenna voi sanoa, että huomenna voi sanoa, että ylihuomenna pääsee
lomille!”
Motto: “Ei oo häpee olla nopee!”

Laurila Tomi 19 v
Ajoneuvoasentaja, Kiukainen

Peltonen Petri 20 v
Opiskelija, Säkylä

Vauhdilla, voimalla ja sähläämällä. Tuvan
ilopilleri.Säilöö mielellään tavaroita sängyn
alla...
Motto: “Aina vaan ja uudestaan.”

Joukkueen nopein rynkyn rukkaaja (16,8 s).
Mies, joka vaihtaa pyykkinsä sotkussa.
Motto: “Siitä yli mistä aita on kaatunut.”

Kaljunen Jani 19 v
Huittinen

Lehtimäki Lauri 19 v
Automaalari, Pori

3.JK:n hiljaisempi osapuoli. Kaivaa lapiolla
kuopan kuin kuopan, kunhan ei tarvitse lukea.

Rauhallinen, itsepäinen pitkävihainen, aamun kukko, tuvan käkikello.Motto: “Vaikka läpi harmaan kiven.”

Kannisto Jussi 19 v
Opiskelija, Marttila

Lehtinen Risto 21 v
Opiskelija, Ilmajoki

Taistelija, joka tuntee mopin paremmin
kuin
oman
rynkkynsä.
Tuvan
siivouskone.“Sammuu ilman viinaa.”
Motto: “Ei jaksa kiinnostaa.”

Kultaisen leijonan metsästäjä. Seinäjoen
sairain poke, sykkivä pikku piru.
Motto: “Loppuun asti, vaikka sisulla ja kiukulla.”

Punkari Sami 20 v
Opiskelija, Ylistaro
Pohjanmaan karhu ja kalkkunoiden kunigas, broilerit haisee. Kuultua Samin suusta:
“En varmaha leikkaa hiuksia, kalju on
ruma!”
Motto: “Älkää ny jännäkkö.”

Sampo Janne 20 v
Alanmies, Salo
“En ehkä ole kaunis, mutta ainakin minulla
on geometrisesti hyvin muotoiltu pää.”
Motto: “Paremmaksi taottu.”

Suuntaa unissaan ja huutaa tulikomentoja.
Yksi KrhJ:n “kovakuntoisimmista” taistelijoista. AuK:n kolmanneksi nopein uimari.
“Hei, anna tännekki se lehti!”Parhaat Tapsa-imitaatiot.
Motto: “En o juaksemas.”

Suominen Jukka 20 v
Opiskelija, Loimaa
Tuleva ylikessu. Kuultua Jukan suusta:
“Mitä j...a täällä härvätään?”, “Ei varmaan
pyöritä...”Fetissi AuK:n oppikirjoihin. Pelkää Aaltoa ja kunnioittaa Kivivirtaa. Eli, eli,
että, että...
Motto: “Jokainen sankari havannoi ympäristöään omalla tavalla.”

Sysinoro Juha 21 v
Somero
Prikaatin ainut mies, joka ei ole vartiopaikkaa nähnytkään. Koko prikaati tuntee miehen maineelta. Loppupeleis ei vaikuta lomille lähtöön. Armoton jäpittäjä.“Mee ite
siivoo, mä lähden vessaan”. “Tänneki tulin
pakosta, joten arvaa oonko menos Rukkiin?”. “En oo...”. Lämmin suhde apukouluttajiin. Tuleva raskaan keittimen johtaja...
Aalto on Sysinoron jälkeen KrhJ:n kovin
jätkä.
Motto: “Pioneerin tie...toisillaan pokkaa ja
taitoa hoitaa peliliikkeitä...”

Tarkki Ville 19 v
Opiskelija, Uusikaupunki
Portinvartija...Saronsalon kanssa muodostavat tuvan Nylon Beatin, jossa toinen ei
osaa laulaa ja toinen ei muista sanoja. Aina
viimeinen... Piti kolme viikkoa villasukkia
tumppujen tilalla...Nää on ihan sairaan hyvät.
Motto: “Elämä on kovaa!”

Tuomi Markus 20 v
Opiskelija, Nokia
Tuvan kiukkupussi. Aina suuna ja päänä,
enemmän suuna. Tietää enemmän peliliikkeitä kuin Helmisen Raipe. Ei ole vieläkään
oppinut levon ja asennon eroa. Tuomen teltalle on aina vartiota tiedossa, mistäköhän
johtuisi? Laiskistuu päivä päivältä. En oo
menos!
Motto: “Käytävä on miehen tie, se vaikka
miehuuteni vie.”

Vaaranen Miika 20 v
Salaojittaja, Vantaa
Suksetkin jalassa voi sukeltaa. Portinvartija
..tu turpa kiinni valmistautumisen aikana.
Pääsi varasijalla AuK:uun. “Mulon valtaa,
mä koulutan muita.”
Motto: “Jos aamulla herää, ja mikään paikka ei ole kipeä, olet kuollut.”

Währn Miro 19 v
Ylioppilas, Ylistaro
Kuittia tulee, jos joku peppuilemaan.
AuK:n räjähtänein punkka. Ainut KrhK:n
“särmän” morttitupa numero 10 edustajista.
Asesuorittaja henkeen ja vereen.
Motto: “No kai mun on sit pakko...”

Lipponen Jaakko 20 v
Varatoimitusjohaja, Kalanti
AuK:n pervertikko, jonka nauru on todella
tarttuvaa lajia... Tunnetaan kautta
AuK:n alan miehenä isolla A:lla.
Motto: “Joka asiasta löytyy huumoria, jopa
intistä.”

Makkonen Timo 20 v
Ylioppilas, Kirkkonummi
“Viestikomppaniaan en jää!” Sellaista asiaa ei
löydykkään, mistä Makkonen ei stressaisi.
Tornihuhujen teholevittäjä.
Motto: “Arvatkaas mikä on paras läppä?!?”

Meriniemi Tuomas 20 v
Opiskelija, Huittinen
“Hiuksistani en luovu, mutta sänki pitäis
varmaan ajaa...” Kuva kertokoon loput...
Motto: “Oikein!”

Mikola Kristian 19 v
Ylioppilas, Laitila
Tämä mies ei pidä itseään suurempaa melua, kuitenkin joukkueen särmimpiä jätkiä.
Motto: “Luulis Sykkivän!”

Viestijoukkue

Mäkinen Ville 19 v
Forssa

Ylil Arto Rantahalvari, Vänr Marko Eskola
Vänr Ilari Vähä-Pietilä, Ylik Marko Kauko
Tupa 7
Aalto Juha 19 v
Automaatioasentaja, Lappi
Aalto nukkuu vielä minuutilla. Juhiksella
on välillä rankkaa mutta sisulla silti särmää.
Motto: “Harmittaa ku liito-oravaa hakkuualueella”

Alikoivisto Markus 19 v
Sähköasentaja, Rusko
“Alikki” ei turhia sykkimisiä ja nakkeilua
harrasta, vaan ottaa hommat rennosti.
Motto: “Ota rennosti.”

Brügman Alexander 19 v
Ylioppilas, Rauma
“Bruumanni”, tuvan rötvääjä, on kolmen
maan kansalainen - passeja on vaikka muille jakaa. Kaveri jäpittää tyylikkäästi 10 sekuntia, sitten selkä notkahtaa kaarelle. Väistelee hommia tyylikkäästi, mutta koneista ja
nippeleistä vallan innostuu.
Motto: “Älä stressaa.”

Eeva Teppo 23 v
Tietotekniikan insinööri, Rauma
Särmä ingenjöörimies. Tekee kaiken mitä
käsketään, eikä valita.
Motto: “Hyvää kannattaa odottaa.”

Filppula Jesse 19 v
Tietotekniikan mekaanikko,
Teuva
Kun minuutti huudetaan, filppu on kaapilla tai
vessassa. Muutenkin tältä hiljaiselta hekottelijalta on turha odottaa suuria sykkimisiä.
Motto: “Tämä poika ei hevillä luovuta.”

Hakala Jouni 19 v
Tietotekniikka-asentaja,
Vampula
Hakalalla on kaapissa sotilaskodin varasto
karkkia ja hedelmiä löytyy ämpäritolkulla.
Puhetta piisaa yhtälailla, varsinainen höpöttäjä. Lomasyöppö, lomalaskuri.
Motto: “Mitä rennommin sitä rennommin.”

Ilomäki Jarkko 19 v
Elektroniika-asentaja, Tampere

Juusela Juho 19 v
Ylioppilas, Pori

Kohtala Matti 19 v
Opiskelija, Parkano

Rento sotilas, joka nukkuu vaikka seisaaltaan. Sälli kävelee kädet housuissa, mutta
menee siinä missä muutkin.
Motto: “Kaikki häsääminen ja kohnaaminen o ihan nolla.”

Muuttuu leirillä He-maniksi ja miekkailee
vihollistaan “Skeletor-Kivistöä” vastaan.
Maailman ainoa älyllinen biologinen ase.
Skebaa skulaava Parkanon paholainen.
Motto: “Norja-mättöa ja likaisia kalsareita.”

Kaitala Henri 19 v
Sähkömekaanikko, Halikko

Korpela Matias 19 v
Ylioppilas, Ulvila

Tuvan, joukkueen ja yksikön ykkössykkijä.
Aiheesta ei väliä, Kaitala painaa aina 110
lasissa. Hermo kiristyy äkkiä, jos ei äijät
tottele. Tosin gonahtelee ajoittain: “Ei kiinnosta enää pätkääkään!”
Motto: “Liitämällä tetsaukseen sykkimään.”

Sitaisee vikkelin sormin solmun kuin solmun vanha partiolainen. Rauhallisuus on Korpelan
valtti, ei tunnu kaverilta menevän maltti.
Motto: “Aina mistä aita on matalin...”

Parkanon paappa. Säkylän alokkaiden onneksi tämä pikkupiru lähtee nöyryyttämään
Niinisalon alokkaita. Kirkonpolttohevin
suurkuluttaja.

Koskela Harri 19 v
Sähköasentaja, Ilmajoki

Nieminen Kalle 20 v
Opiskelija, Marttila

Kangasniemi Lauri 19 v
Ylioppilas, Helsinki

Rento äijä, mutta suivaantuu helposti. Tulee
toimeen kaikkien kansssa. - “Jos minuutilla
härväämisestä jaettaisiin palkintoja...”
Motto: “Hakoo tilansa!”

Tuvan duracell-pupu, joka starttaa parilla kofeiinipillerillä. “Joo..tai no.. joo mä voin mennä...”
Motto: “Pieni sykintä piristää aina.”

Markus Kuronen 19 v
Ylioppilas, Loimaa

Palosuo Antti 19 v
Kimalaisten kouluttaja, Helsinki

Iso partiolainen stadista, joka ei turhia hermoile. Rakastui sanlaan (“tää on kiva vehje”) ja inhoaa epävarmuutta.
Motto: “Ihan hauskaahan tää on.”

Tupa 8
Karhumäki Jyri 19 v
Opiskelija, Peräseinäjoki
Jos et jaksa kantaa, niin anna Karhumäelle.
Sissi ei käytä pakkipussia, kun ei tunne valmistusmateriaalia. Maininnut joskus ohimennen kultaisesta barettimerkistä. Ei ole
muuta kuin FRDF.
Motto: “Se parasta on ollut, mikä pahinta on
ollut.”

Karhunen Janne 20 v
Atk-asentaja, Vihtijärvi
Itsetuhoinen outolintu. Saa aikaan, mutta
osaa olla huomaamaton.
Motto: “Kyllä mies kivun kestää vaan ei häpeää.”

Keski-Valkama 19 v
Automaatio-asentaja,
Kauhajoki
Aina minuutilla vaiheessa, ja vielä vähän
useamminkin.
Motto: “Ei se mitään todista.”

Tuvan nakkikone, muuten ottaa homman
rennosti ja stressaamatta. Aina vaiheessa
Motto: “Sitä saa mitä tilaa.”

Kivistö Petri 19 v
Elektroniikka-asentaja,
Kurikka

Iso-Kuusela 19 v
Ylioppilas, Juupajoki

Piilosärmä, mutta särmyys paistaa läpi. Selvää kantahenkilökunta-kamaa. IVSP=ikuinen vapautus siivous palveluksesta.
Motto: “Älkää ny ressakko poijaat.”

“Iskari” on rempsee, rauhallinen ja särmä
sotilas. Kylmähermoinen kaveri, joka sykkii ja särmää. Tosin marssimurtuma vei
miehen hetkeksi hyllylle.
Motto: “Ei tää oo niin justiinsa.”

Haki kaikkiin mahdollisiin kuskihommiin,
löysi itsensä viesti-aukista. “Viiksihevi” rulaa.
Motto: “Musta tulee isona moto-au!”

Mäkitalo Jussi 20 v
Kiukainen
Gonahti jo kutsunnoissa. Mies, joka ei turhia hötkyile, nukkumatin paras kaveri.
Keksi rötväyksen.
Motto: “Tää on ihan pepusta!”

Mäkiviinikka Juha 21 v
Eksoottinen tanssija, Parkano

Menevä ja kova tuleville alokkaille. Tuvan
kuopus.
Motto: “No pain, no gain.”

Ei ihan saanut suunnistusmerkkiä, jäi vain
parista tunnista kiinni. Perussärmä jantteri.
Motto: “Motot on syvältä!”

Kärkkäinen Heikki 19 v
Opiskelija, Hämeenlinna

Peltonen Jyrki 19 v
Opiskelija, Pyhäranta

Ilmoitti toisena palveluspäivänä aikovansa
rukkiin, vaikka intin meno ei maistukkaan.
Hämisläinen, joka puhuu kuin savolaisäijä.
Motto: “Ei ku vaan sitä että...”

Lamminaho Timo 20 v
Sähköasentaja, Uusikaupunki
Tavaraako hukassa? Lamminahon kaapista
löytyy.
Motto: “Ostakaa jätkät pelisilmä niin voitte
ottaa rennosti.”

Lehtinen Iiro 20 v
Ylioppilas, Lappi
Pokka pitää pimpelipom! Ei varmaan naureta minuutilla! Tuvassa jonoon järjesty! Hymypoika ja tuleva mister-ehdokas.
Motto: “Lihasmuisti paras muisti.”

Lemmetti Ville 20 v
Sähköasentaja, Vihti
Varustus harvoin kunnossa, mutta ei stressaa mistään. Näytti oppilasjohtajana vakavamman puolen itsestään, mikä ei ollutkaan
hassumpi ilmestys.

Tupa 9
Lindberg Johnny 19 v Tietotekniikan asentaja, Vihti
Tuvan vemppakunkku, ikuinen metsäkuume.
Motto: “Rötvääminen on ihanaa.”

Aina vaiheessa. Metsässä yllätti positiivisesti ryhmänjohtajana, mutta silti vaiheessa.
Motto: “Missä mun tavarat on?”

Raitanen Aki 20 v
Jalasjärvi
“Alakerran gangsteri” on suloinen pikku
otus silloin, kun nukkuu tai sukeltaa. Jalasjärven Mr. Konjakki.
Motto: “Karvahattu silmille ja radalle.”

Rantanen Ilkka 20 v
Opiskelija, Ulvila
Särmyys on tästä miehestä kaukana. Kaveri,
joka ei osaa olla hetkeäkään hiljaa.Vierailee
sotkussa palvelusaikana.
Motto: “Asemaan!!!!”

Tupa 10
Riihiaho Markus 19 v
Sekatyömies, Rauma
Tupansa isäntä viihtyy lattialla ja huussissa.
Oppitunnit tuleZ z..zzzz...
Ulkonäkö ei kerro koko totuutta, sillä mies
on älykäs.
Motto: “Kivekset kuntoon ja baanalle.”

Risku Juha 19 v
Teekkari, Ulvila
Hiljainen särmäilijä. Siivousfriikki. Syö
kuin pikkulintu - painonsa verran.
Motto: “Siivotkaa nyt joku!”
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Riuttamäki Juha 20
Karavaanari, Huittinen
Huittisten seurahuoneen keisari. Ärsytettynä erittäin vaarallinen. Yrittää mörhöillä,
mutta särmyys paistaa läpi.
Motto: “Kyllä, sano Suomisen IA!!!”

Råman Seppo 19 v
Kansantaiteilija, Perniö
Piirtää kuin pieni eläin. Luuri ja tyttöystävä
päivittäin erittäin lämpimänä. Lempinimi
Chekevata.
Motto: “Nakkisuojaan!!!”

Silvennoinen Santtu 19 v
Freelancer-toimittaja, Tampere
“Silveri” osaa enemmän kuin yrittää. Urheiluhullu ja Ilveksen mies. Loma-tj:n virallinen
valvoja. Mansen mustanmakkaran ystävä.
Motto: “Tärkeintä on lähteminen - lomille.”

Sirkiä Immo 20 v
Tietoliikenneasentaja, Salo
“Sergei”, “Särmä” ja “Sikka” lempinimiä
kantava särmäilijä on läpeensä leppoisa
maantiekiitäjä isolla 6:lla. Viihtyy erityisen
hyvin kuorma-auton lavalla.
Motto: “Opel power!”

Suni Antti 20 v
Tanssija/malli, Riihimäki
Piilosärmäilijä, joka on 3.JK:n mieheksi yllättävän järkevä. Haaveilee aina vaaleanpunaisista stringeistä ja nahkahousuista...
Tuntee nenäkohtaisesti teipit. Tietää miten
lämmittää black jack jakajan... Tanssii kuin
paholainen.
Motto: “Hei beibe, näytä pikkuhousut!”

Ltn Jarkko Tuominen, Ltn Pasi Halonen

Torittu Antti 20 v
Opiskelija, Lempäälä

Ala-Aho Markku 19 v
Ylioppilas, Jalasjärvi

Mies, jonka sukunimi mieleen ei jää. Vaatimaton puurtaja Tampereen esikaupungista.
Motto: “Sukunimeni on Tor-i-ttu.”

Silmien alla särmä taistelija, mutta kun selän kääntää, särmä muuttuu härvääjäksi.
Tuvan kettu, yrittää huijata, mutta pokka ei
pidä.
Motto: “Kikkelis-kokkelis, mitäs läksit!”

Viitala Jaakko 19 v
Tekn. yo, Pomarkku
Tuvan kungfu-mies. Jalka nousee ja päitä
putoilee. Elää metsästä. Omistaa
varmasti AuK:in terävimmän puukon.
Motto: “Tua, tua... Ei tää nyt pojat niin paha
homma ole.”

Vikholm Janne 19 v
Automaatioasentaja, Lohja
AuK:n ainoa mies, jolla kasvaa parta nopeammin kuin hiukset. Ei pidä metsästä, sykkimisestä eikä erityisesi metsässä sykkimisestä.
Motto: “En ole henkilökohtaisesti tulossa,
menossa kautta vast.”

Virtanen Markus
Tekn. yo, Ulvila
Sata lasissa, siis vain jos sattuu nappaamaan. Yleensä ei satu. Rauhallinen ja kiireetön heppu, joskus jopa liiankin. Värvättiin PstK:sta viestin vahvuuteen.
Motto: “Onks meillä muka noin kiire?”

Tupa 2
Heli Huhtala 23 v
Hallintotiet. yo, Pori
Sitkeä sissi päihittää sisulla kovemmankin
miehen eikä valita turhista. Taitaa
sipan salaisen taidon, jopa kesken suunnistuskilvan. Tuvan ehdoton oikolukija.
Motto: “Hei.. hei.. hei! Hei, mulla olis asiaa.”

Laivo Essi 19 v
Ylioppilas, Uusikaupunki
Tehokas taistelija päivällä, rynkky hukassa
yöllä. Unitaistelijat Laivo & Suominen alokasajan yöviihdyttäjät. Otsa rypistyi oppilasvääpelinä. Huuli.
Motto: “Ei tänne lomia varten tultu.”

Suominen Tiina 19 v
Ylioppilas, Raisio
Intiaaninimi voisi olla “Tanssii mopin kanssa”. Tanssii ja laulaa kyllä muutenkin. Väsymyshihittäjä. Unitaisteluparin toinen osapuoli. Huhtalan p****taistelupari:
“Lähdetäänkö huussiin?”
Motto: “Jou mään, tsikakou!”
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Panssarintorjuntaohjusjoukkue

Tupa 6

Anttila Markus 19 v
Yo/hitsaaja, Lokalahti
Tuvan nuuskamuikkunen, mitä hevonen sanoo? Nahkatukkainen tuvan punkansärmäys-expertti. Nukkuu kasarmillakin maastopuku m/62 päällä.
Motto: “Mennää ku päästää.”

Arousva Riku 20 v
Paperiprosessinhoitaja, Lappi
Sisällä elää pieni vääpeli, isompaa ei mahtuisikaan. Kapinoi auktoriteetteja vastaan, kova
avautumaan. Ongelmia peltikaapin pinkkojen
kanssa. “Lepoooo, peitto korville!”
Motto: “Weiro minits!

Ekonen Tuukka 20 v
Ylioppilas, Kiikoinen
Aina äänessä! Kiikoisten lahja Suomen turvallisuudelle. Näkee villejä unia mm. Britney Spearsista. Aamulla jakaa unensa muidenkin kuultavaksi. Heittää läppää ja aina
pelleilemässä.
Motto: “Ei oo pakko jos ei haluu, mut saa
jos tekee mieli!”

Grönholm Pyry 20 v
Ylioppilas, Turku
Kännykkä hakkaa yömyöhään. Ei tarvitse
kuin nähdä jäätä, niin on heti perseellään.
Osaa myös pyörällä kaatumisen. Omaa tuvan
huonoimman laskupään. “Hei, jätä perä!”
Motto: “Ai mää vai!”

Heikkilä Markus 19 v
Ylioppilas, Turku
Joukkueen vastarannankiiski, kapinoi armeijan sääntöjä vastaan... “Ei varmaan kuljeta
muodossa!”, “Miksei valmistautumisen aikana saa puhua?”. Pienikin tauko ja poppi soi!
Motto: “Läpät alas, kauluri on mun juttu!”

Heikkinen Jaakko 19 v
Ylioppilas, Rauma
Tuvan äänekkäin mies hiljaisuuden tultua.
Kuorsaaminen alkaa heti valon sammuttua.
Rauman rauhallisuus, silti särmä sissi. Kerää
karkkeja anovalla ”koiranpentu”-katseella.
Motto: “Hoplaa!”

Hietalahti Juha 20 v
Tekn. yo, Tampere

Noronen Tuomo 19 v
Ylioppilas, Turku

Tuvan veteraani ja musta lammas (rokkitukka). Tuvan kännykkäkuningas, tyttöystävä
tietää kaiken, mitä päivän aikana on tapahtunut.
Motto: “Rokkitukka rules!!”

Lentää Arizona-Säkylä väliä vapaa-ajat.
Tykkää siivota vessaa, mutta kun pöntöt pitää puhdistaa, katoaa kuivauskaappiin. Ehdotonta RUK-materiaalia.
Motto: “Ei varmaan puhuta valmistautumisen aikana!”

Katara Markus 19 v
Kauppat. yo, Tampere
Aina sykkimässä, ainakin santsaamaan.
Omistaa komean bassoäänen. Lukee kokeisiin, välillä vähän liikaakin. Kaappi aina
“TKS” kunnossa.
Motto: “Saako santsata?!”

Kivimäki Tommi 20 v
Ylioppilas, Ylöjärvi
Suunnistusmestari, ansaitsee kultaisen “eksyjän” merkin. Oppitunnilla häröili peitteistöjen kanssa ja kaikki punnersivat. Nukkuu
teltassa muiden sitä jo purkaessa.
Motto: “Se on turha valittaa ku ...kat on
housuissa!”

Latvanen Teppo 19 v
Ylioppilas, Lapua
Tuvan jukeboksi, osaa laulun kuin laulun.
Kilpailee tuvan kännykkäkuninkuudesta.
Nakkikone!
Motto: “Vain pakki puuttuu!”

Tupa 7
Malmi Heikki 20 v
Opiskelija, Kokemäki
Prikaatin jättimäisin taistelija. Vapaa-aika
kuluu tsiigaillessa Celicoita pörssin sivuilta. Mies, jonka alla AuK:n punkka näyttää
tulitikkuaskilta... Tuli inttiin oma Tväl-materiaali mukanansa.
Motto: “Kyl mää häpeen!!”

Merikivi Heikki 19 v
Ylioppilas, Alastaro
Pakoilee sotkussa spolleja, jotta saisi olla
rauhassa tyttöystävän kanssa... Hylsyjen keräily tuttua puuhaa niin maastossa kuin kokeissakin... Muuten ihan mukava äijä.
Motto: “Se nyt vaan on tyhmää sykkiä liikaa!”

Niemelä Ville 18 v
Raisio
Tuvan junnu. Korvaamaton karpaasi itämaalaisen Retki Pro-monitoimipihtinsä
kanssa. Ehdottomasti tuvan särmin taistelija... tai sitten ei.
Motto: “Mitä enemmän ääntä sitä enemmän
toimintaa!”

Rosenholm Antti 20 v
Ylioppilas, Nakkila
Yliherkkä runoilijasielu. Koskettava lauluääni. Huolissaan telttamateriaalista (alati).
Nakkilan rampille tultaessa naama repeää
hymystä.
Motto: “Pallo on vieriny jo liian kauas!”

Rovio Petri 19 v
Ylioppilas, Siikainen
Tuvan pahin karkkipummi. Kun minuutti on
päällä, Rovio ja puulaatikko ovat vielä kaapilla. Pähkäilee 24 t vuorokaudessa, mikä elektroniikkalaite pitäisi seuraavilla lomilla ostaa.
Motto: “Ei pojat ressata, pakkashousut jalkaa!!”

Sillanpää Jukka-Pekka 20 v
Opiskelija, Eurajoki
Punaista mehua rakastava jukeboxi, jolle
rastikoulutus punkan särmäämisestä olisi
paikallaan. Ei se mitää, puolihölmöllä
eteenpäin!
Motto: “Ei ***** taas on jotain hukas!!”

Simolin Joonas 19 v
Opiskelija, Paimio
Tuvan piparinen punkkamestari. Leirillä
halot palasina jo ennen kuin niitä on saatu
edes kuormurista ulos. Suunnistustaitoa
vaille eversti...
Motto: “No, kai mä sen voin tehä...”

Tuomikoski Jussi 19 v
Ylioppilas, Kokemäki
Harhailtuaan 2 viikkoa viestijoukkueessa
astui jäämiehen kylmiin saappaisiin, mutta
ei ole (onneksi) yhtä jäätävä.
Motto: “Ei se määrä, vaan se laatu!”

Tuominen Rami 20 v
Ylioppilas, Kiukainen
Tuleva iskelmätähti; ääni kuin Olavi Virralla. Intohimona ruoka. Käskyääni tulee iskemään pelon alokkaiden sydämeen.
Motto: “Saanks mä viedä muodon?”

I Pioneerijoukkue
Ylil Jukka Paaso, Ltn Marko Heino
Tupa 1
Ahlqvist Teppo 19 v
Ylioppilas/palomies, Rauma
Jokapaikan jumikuula. Avohoitopotilas
Raumalta.
Motto: “Kuus, yhdeksän, kakstoista - intti
on ihan jees.”

Ahopelto Jussi 20 v
Ylioppilas/rakennusmies,
Järvenpää
Mr.Ettan (Nuuskamuikkunen). Pelimies,
pelimies! “Asia vilpitön” (sisältää herätyksen 04.45).
Motto: “Pidä juttus, hoida ite omat ongelmas.”

Aittala Juuso 20 v
Koneenasentaja, Masku
Lyhyt kuin kolmen metrin heinäseiväs! Atleettinen nuori mies.
Motto: “Tää touhu kiinnostaa kuin kilo multaa.”

Auramaa Ilkka 19 v
Opiskelija, Oripää
Tukilinjan karvaisin laulava macho.
Motto: “Ei siin sit sukkelampii!”

Berg Jouni 19 v
Ylioppilas, Paattinen
Aina Leaf-tuotteita suussa. Sammakko. Väsyttääkö...?
Motto: “Älä ota sitä vakavasti...!”

Harju Aleksi 20 v
Ylioppilas, Pomarkku
Jääkone jauhaa non-stoppina. Liekkilahna
lämmittää lomilla...
Motto: “Ei näillä aamuilla...”

Heinonen Oskari 19 v CNCKoneistaja, Turku

Hellgren Henri 19 v
Talonrakentaja, Nummela
Meripioneeri kuivalla maalla. Ikuinen tupakkayskä. Anssi Kelan lähinaapuri.
Motto: “Ota rennosti - elät pidempään.”

Hemmilä Antti 20 v,
Halikko
Hiihtävä perunanviljelijä. Mies kuin syöpä ei yhtä tappava, vaan yhtä hauska.
Motto: “Päivä kerrallaan.”

Honkanen Rami 19 v
Työvälinevalmistaja, Pori
Tukilinjan mahtisonni. Puhisee kuin vanha
höyryveturi.
Motto: “Ei mitään menetettävää.”

Järvensivu Tommi 20 v
Ylioppilas, Pori
Pitää parempaa huolta Leathermanista kuin
omasta aseesta. Varahanskoja vaikka muille
jakaa.
Motto: “Peliliikkeitä aamuista iltaan.”

Tupa 2
Hämäläinen Mikko 19 v
Opiskelija, Alastaro
Kun muut miettivät, niin Hämäläinen on jo
tehnyt, ja taaskaan kukaan ei huomannut
mitään.
Motto: “Mää keksin jotain, kohta.”

Kallio Markus 19 v
Kirvesmies, Pöytyä
Yöllinen humppaaja: “Po-po-poterossa”.
Gonahti 1. viikolla. Selkee!
Motto: “En oo menos!”

Kallio Ville 19 v
Tekn. yo, Turku
Löysä, aika jääkone pioneeriksi.
Motto: “Ei oo penniikää kii...”

Kankaanpää Tomi 20 v
CNC-Koneistaja, Vammala
Sateliitin metsästäjä, metsien predator.
Motto: “Ei oo pakko, jos ei haluu.”

Koivumäki Markku 20 v
Helsinki
Paratiisisaaren kasvatti (Santtis).
Motto: “Kyllä mies kivun kestää, mutta ei
häpeää.”

Kosonen Tero 19 v
Kauppat. yo, Kaarina
Stealth mode on. Aina vaiheessa. Täsmäpommi.
Motto: “Ei mitään mieles paitsi...”

Kostiainen Jere 19 v
Opiskelija, Raisio
Säätää, säätää ja kukaan ei tajua mitään.
Motto: “Ooks koskaan miettinyt...”

Kuukkala Ari 20 v
Yrittäjä, Tarvasjoki
Tuvan särmäri. Yöllisen humppaajan taistelijapari. Macgyver.
Motto: “Näi ne pinkat tehdään pojat!”

Kuustonen Jarno 23 v
Opiskelija, Turku
Insinööli. Tuvan vaari, joka gonahtaa aina
välillä (usein).
Motto: “Mikään ei ole niin viisas kuin insinööri.”

Lehtinen Timo 18 v
Puuseppä, Turku

Tupa 3
Lindeman Lauri 19 v
Ylioppilas
Metsien partiolainen, joka ei usko “taikajimin” voimaan.

Lindqvist Anssi 19 v
Ylioppilas, Littoinen
Motto: “Hiljaa hyvä tulee.”

Linnainsaari Mikko 24 v
Ohjelmistosuunnittelija, Pori
Ryhmän vanhus, jonka pinkat ovat tiiliskiven muotoisia.

Lundstedt Antti 20 v
Ylioppilas, Rauma
Metsien ja marssien Paavo Nurmi.

Länsineva Riku 19 v
Opiskelija, Harjavalta
Tetsaa metsässä viikonloppuvapaallakin ja
kutsuu sitä harrastukseksi.Ei voi olla täysjärkinen... Purkaa linjaston aina ja kaikkialla. Jopa vihollislinjojen takana.
Motto: “Purkumies on sotilasarvoni.”

Melander Henrik 20 v
Koneasentaja, Lieto
Tuvan karkkivaraston omistaja. Ihmeellinen kyky saada namuvuoret piiloon TKS:n
ajaksi.
Motto: “Karkki vai kepponen.”

Koo Mikko, koo ovimikko. Kaikkien vitsinkertojien esi-isä. Tuvan junnu.
Motto: “Ei näillä aamuilla (290).”

Lehtonen Jani 18 v
Lohja
Taru aliupseerikoulusta. Tuvan toinen junnu.
Motto: “Mitä, häh.”

Käynnistyy hitaasti, hyytyy herkästi...
(unille). Putkimiinojen yöasentaja.
Motto: “Ei nappaa ku on niin paljon...”
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II Pioneerijoukkue
Ylil Anssi Hakanen, Vänr Tony Tirroniemi
Tupa 3
Merivirta Timo 20 v
Varastomies, Vantaa
Stadin stailii! Myös Santiksen poikia.
Yleensä istuu sodessa ykköspullo kädessä.
Aina rööki huulessa kun vain mahdollisuus.
Tuvan koomikko, uusi Seinfeld. “Kuka lähtee röbölle?” Tuvan särmin motocrossrata.
Motto: “Hei! Pääseex röökille?”

Mustonen Lauri 18 v
Graafinen jälkikäsittelijä,
Vantaa
Lähetkö bisselle? Aina oluella. Läppä lentää taukoamatta. Santiksen poikia. Stadin
stailii!
Motto: “Aina lonnitaan kun on mahdollista.”

Muurinen Aleksi 19 v
Opiskelija, Merikarvia
Hilpeä merikarvialainen. Selvää Rukkikamaa, äijä tetsaa kuin Rambo konsanaan. Jos
silmät kestää? Omistaa tuvan lääkekaapin.
Motto: “Peliliike päivässä pitää muut virkeänä.”

Mäkelä Tomi 19 v
Levyseppä-hitsaaja,
Hämeenkyrö
Ei voi antaa purkkaa, jää aina kiinni. Kohta
kielletään purkan syöminen vapaa-ajallakin.

Ojala Topi 20 v
Opiskelija, Köyliö
Palveluspäivät laskee puoleen urheiluvapaiden tähden. “Seuraavaksi oppilasmerkkien ompelua.” No, mä taidanki tästä lähtee
sitte uv:lle.
Motto: “Ja eiku uuveelle.”

Olli Ilkka 19 v
Tekn. yo, Pori

Sulo Miikka 20 v
Tekn. yo, Uusikaupunki

Matikkavelho. 1 min 10 s = 110 s... Unissa
puhuja vailla vertaa... Kalakavereita joka
paikassa!
Motto: “No pain, no gain!”

Suunnistaja, jota haluat seurata jos et etsi
samoja rasteja.
Motto: “Se on kuin...”

Rantanen Kerkko 19 v
Asentaja, Eura
Gonahti jo P-kauden puolessa välissä. Hokee jatkuvasti: “Voi!! Miten täält pääsee
pois?!”
Motto: “Ei paljo nappaa enää näil aamuil.”

Ruotsalainen Jan-Kristian 18 v
Kristiinankaupunki
Päivystäjien
parhaimmistoa.
Oma
vapautus...VHO = vapautus hereillä olemisesta. Loistavat yökonsertit, ulvoo susien
kanssa.
Motto: “So what, se on elämää!”

Saarinen Simo 18 v
Levyseppä-hitsaaja, Vaskio
“Kiukkuinen mummo”. AuK:n pisin pinna!
Ei hakenut Aukkii, mutta tuuletti kun valittiin. “Vemppa-sana” täysin tuntematon!
Motto: “Valmista jo!!!”

Savolainen Erno 18 v
Hitsaaja, Vaskio
AuK:n särmin punkka. Istuskelee jakkaralla...; “Hei, tukilinja huudettu!!”... Ja jatkaa
istumista. Elastinen iso H.
Motto: “Lapset 6 kk, neidit 9 kk ja miehet 12
kk...”

Simolin Johannes 19 v
Leipomotyöntekijä, Turku
Varokaa tätä! Pullat hyvin uunissa. Pieni,
mutta pippurinen!
Motto: “Onks täs kaks!?”

Sola Toni 18 v
Rauma

“Molli-Olli” on särmä taistelija, jolle ei
kannata avautua. Tuvan “robocop”! Upseerikerholla jo oppilaana!

Veteli löysää, kunnes sai ryhmänjohtajan
roolin. Sitten alkoi nakitus! Kannattaa olla
hyvissä väleissä Sola-kolan kanssa.
Motto: “No brain, no pain.”

Pääskynen Mika 18 v
Puuseppä, Turku

Stenman Marko 20 v
Tekn. yo, Espoo

Tuvan hymypoika... hymyileminen sujuu
myös kaisi huulessa! Tatuointejakin löytyy
ihan tarpeeksi, vaikka ei niin paha mosuri
olekaan.
Motto: “Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis.”

58

Ranta Ville 19
Ylioppilas, Turku

Stökö, stökkis, stenkku, stegma. Aukin ahkerin nakkimies...Aina valmis. Sotkun sivuhaara.
Motto: “Se ei ole mies eikä mikää jollei ole
vähä kakkaa housuis.”

Tupa 6
Suvitie Panu 20 v
Ylioppilas, Säkylä
Urheiluvapaiden suurkuluttaja, aikoo “isona” motoau:ksi. Suomen uusi hemohessitön
soissa hiihtäjä.
Motto: “En oo tulos, lähen uv:lle!”

Svanberg Aki 21 v
Merimies, Taalintehdas
Polttaa päreensä aina, kun pitää särmätä,
ehkä joskus muutenkin. Vihaa TKS:ia yli
kaiken. Tuvan karaoke-laite, aina laulamassa.
Motto: “Ei s...a! Onks meil taas TKS!”

Taipalus Tuomo 19
Opiskelija, Kurikka
Tuvan rauhallisen taistelija. Ainakin niin
luullaan. Tiedä vaikka mies suunnittelisi
ydinpommia.
Motto: “Ei tänään”

Tommila Tuomas 20 v
Ylioppilas, Kankaanpää
Aina vaiheessa! Kuka kuppaa vielä kaapilla, no niin Tommila, ihme. Pyörii enemmän
kuin hyrrä.
Motto: “Bemari kulkee ja intti haisee...!
Wroommm...”

Viitanen Julius 20 v
Lossinkuljettaja/ylioppilas,
Kemiö
GPS-Mies, varsinainen veneilijä. Merimies
on eri mies, Gyltön vahvistus Säkylän maakravuille.
Motto: “Mitäs mä vielä valehtelisin!!”

Virtanen Ari 19 v
Ylioppilas, Huittinen
Huittisten hullu mies, tuvan pihtari. Särmää
aina kun tarvii siivota ja vain silloin!!!
Motto: “Pokalla menee kaikki läpi.”

Virtanen Heikki 19 v
Ylioppilas, Vantaa
Tuvan ainut “stadilainen”, pärrää enemmän
kuin Helsinki-Vantaan lentokoneet yhteensä. Kaipaa Stadi-Säkylä-Stadi sanakirjaa...
Motto: “Kai täältä selvitään vaikka sanakirja jäi kotiin!”

Vähätalo Petri 20 v
Robottihitsaaja, Raisio
Miehen perversiot tunnetaan, tupakaverit
pelkäävät saavansa ***** päälleen! Miehelle ei kelpaa mikään...!
Motto: “Seuraavan loman oon kyl
selvä...ehkä...”

Zenger Jukka 19 v
Tekn. yo/muusikko, Rauma
“Singer”, tuvan musiikkimies. Aina naama
virneessä (myös alaisilla).
Motto: “Niinpä niin!”

Tupa 2

Urpi Perttu 19 v
Opiskelija, Rautila

Vuorela Mirva 19 v
Ravintolatyöntekijä, Helsinki

Aina ääni käheenä, tuvan whiskybasso. Tuvan vaiheessa - mies nro 2.
Motto: “Mitä näistä turhaa stressaamaan!

2.Pioneerijoukkueen “unohdettu” naistaistelija, mutta kuitenkin aina kaikessa täysillä
mukana. “Voisitteko särmätä mun punkan?”
Motto: “Lomille? En oo menossa...”

Vallivirta Juha 21 v
Ylioppilas, Turku
Sairaana lomille - taas. Miehellä on tuvan
huonoin tuuri, lomat sairaana, ginekset terveenä.
Motto: “No nii...!”

The packaging you need,
wherever you need it

www.huhtamaki.com
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Aurinkoista
kesää!
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