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Hornin halli otettiin
juhlallisesti käyttöön
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Puolustusministerimme
visioi jokin aika sitten,
että Suomessa voitai-

siin laskea miehistön asevel-
vollisuuden yläikäraja 35
vuoteen. Ajatus nostatti
melkoisen keskustelun. Esi-
merkiksi Reserviläisliitto
uskoo muutoksen alentavan
kansalaisten maanpuolus-
tustahtoa, koska  300 000
henkilön vahvuisen sodan
ajan puolustusvoimien arvi-
oidaan olevan riittämätön
koko valtakunnan puolusta-
miseen.

Alle 35-vuotiaat sijoi-
tuskelpoiset reserviläiset si-
joitetaan meillä taistelu-
joukkoihin. Tärkeimpien
joukkojen keski-ikä on kuitenkin selvästi alle
30 vuotta. Mitä tapahtuu reserviläiselle sen jäl-
keen, kun hän on täyttänyt 35? Onko hänestä
tullut Suomen puolustamisen kannalta liian
vanha? Millä perusteilla erilaisia ikärajoja
suunnitellaan muutettavan siitä, mitä ne olivat
esimerkiksi 20 - 30 vuotta sitten?

Tosiasiahan lienee, että esimerkiksi kansa-
laisten yleinen terveydentila on parantunut ja
keski-ikä on noussut. Tätä taustaa vasten on ar-
vioitava, mitä muutoksia on tapahtunut henki-
löiden taistelukelpoisuudessa ja etenkin fyysi-
sessä suorituskyvyssä. Kansanterveyslaitoksen
tutkimusten mukaan työstä poissaolopäivien
määrä on pysynyt viime vuosikymmenien aika-
na samalla tasolla 35 - 44-vuotiaiden ryhmässä
ja vähentynyt 45 - 54-vuotiaiden ryhmässä.
Oman terveydentilansa hyväksi tai melko hy-
väksi arvioineiden tilanne on samankaltainen.
Nuorempi ikäryhmä on pysynyt samalla tasolla,
mutta vanhemmassa ryhmässä oma terveyden-
tila on koettu aikaisempaa useammin hyväksi
tai melko hyväksi. Painoindeksi on pysynyt
nuoremmalla ryhmällä samalla tasolla. Van-
hemmalla  ryhmällä ylipainoisuus on jonkin
verran lisääntynyt. Vapaa-ajan liikunnan har-
rastaminen vähintään kaksi kertaa viikossa ai-
nakin puoli tuntia kerrallaan on lisääntynyt mo-
lemmissa ryhmissä selkeästi. Näyttäisi siis siltä,
että 35 - 44-vuotiaiden miesten terveydentila on
säilynyt samalla tasolla. Terveydentilassa ta-
pahtuneet muutokset eivät voi olla mahdollisen
uudistuksen perusteena.

Kolmekymppisten elä-
mäntilanne on usein jo sel-
kiintynyt ja siihen sopii
myös kertausharjoitukset
helpommin. Tässä iässä al-
kaa löytyä myös aikaa jär-
jestötoiminnalle ja muille
harrastuksille. Saattaisi olla
maanpuolustustahdon yllä-
pitämisen kannalta kohtalo-
kasta pitää yli kolmeviitosia
liian vanhoina maan puo-
lustamiseen.

Uskon, että nykyisen-
kaltainen samalta lähtövii-
valta alkava varusmieskou-
lutusjärjestelmä myöhempi-
ne sodan ajan tehtävineen,
kertausharjoituksineen, an-
sio- ja kunniamerkkeineen

sekä ylennyksineen toimii luotettavasti. Muun
muassa siksi yli 90 % suomalaisista on valmiita
puolustamaan maatamme asein, vaikka loppu-
tulos vaikuttaisikin epävarmalta. Näin korkea
mittaustulos ei ole itsestäänselvyys ja siksi siitä
on pidettävä hyvää huolta.

On oikein, että operatiivisten joukkojemme
määrä lasketaan sellaiselle tasolle, jolla kyke-
nemme myös varustamaan ne nykyaikaisesti.
Näistä teknojoukoista ei varmaankaan kovin
monelle kolmekymppiselle tehtävää löydy.
Muutamalla prikaatilla ei kuitenkaan koko
maan aluetta kyetä valvomaan ja puolustamaan.
Tähän tehtävään tarvitaan kevyemmin varuste-
tut joukot, joilla on kyky partioida ja tähystää
alueella sekä kyky suojata ja puolustaa paikalli-
sia kohteita. Näiden joukkojen nimi voisi olla
paikallisjoukot, alueelliset joukot tai vaikkapa
kodinturvajoukot. Nimellä ei ole niin väliä,
mutta joukkojen tarve on sotilaallisesti ilmei-
nen. Näissä joukoissa on taatusti käyttöä alueen
tuntevilla, itsensä hyvässä kunnossa pitäneillä
ja maanpuolustustahtoisilla yli 35-vuotiailla re-
serviläisillä. Uskon, että tähän myös rahamme
riittävät. Siitä kai kuitenkin lopun perin on ky-
symys koko keskustelussa.

Everstiluutnantti

Turkka Heinonen

Eikö kokeneempia reserviläisiä tarvita?
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Läntisen Maanpuolustusalueen reser-
viin siirtyvä komentaja, kenraaliluut-
nantti Jussi Hautamäki arvioi jäähy-

väiskäynnillään Porin Prikaatissa, että hä-
nen komentajakaudellaan on saavutettu viisi
merkittävää voittoa. Hän listasi samalla kol-
me suurta haastetta. Tappioita hän ei tun-
nustanut. Voitoista kenraaliluutnantti Hau-
tamäki nosti ensimmäiseksi kansainvälisen
toiminnan uudelleenorganisoinnin. Hän kat-
soo uudelleenorganisoinnin selkeyttäneen
kansainvälistä toimintaa, jossa Porin Prikaa-
tilla on hyvin keskeinen rooli varusmiesten
kansainvälisen koulutuksen antajana.

Toiseksi voitoksi kenraaliluutnantti
Hautamäki nimesi koulutusjärjestelmän
uudistuksen. Hän sanoi koulutustason
nousseen selkeästi ja itse koulutuksen pal-
velevan myös siviiliyhteiskuntaa.
- Johtaja- ja erikoiskoulutukseen on kova
kilpailu.

Kolmas merkittävä voitto on Hautamä-
en mielestä uuden välineistön käyttöönotto.
Hän totesi, että maanpuolustusalueella on
meneillään monta projektia, jotka nostavat
henkilöstön motivaatiota ja parantavat puo-
lustuksemme uskottavuutta.

- Vuoden 1997 selontekoon perustu-
vat satsaukset valmiusyhtymiin alkavat

Kenraalin Hautamäen tilinpäätös:

Viisi voittoa, kolme haastetta
nyt konkreettisesti näkyä. Olin aikanaan
selonteon sihteeristössä, ja nyt on ollut
mukava seurata maanpuolustusalueen ko-
mentajana, kuinka selonteko on poikinut
konkreettisia toimia kentällä. Kenraali-
luutnantti Hautamäki pitää merkittävinä
voittoina myös johtamisjärjestelmän uu-
delleenorganisointia ja kertausharjoitus-
järjestelmän ylösajoa. Nykyisen johtamis-
järjestelmän hän arvioi koituvan muun
muassa vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen hyväksi.

- Tehtäviä on keskitetty entistä enem-
män maanpuolustusalueen esikunnan vas-
tuulle. Sotilaslääneillä on siten aiempaa
paremmat mahdollisuudet toteuttaa kas-
vavaa ja kehittyvää maanpuolustuskoulu-
tusta.

Henkilöstöstä
huolehdittava

Suurin haaste on kenraaliluutnantti Jussi
Hautamäen mielestä henkilökunnan jak-
samisesta huolehtiminen. Hän kiinnitti
huomiota siihen, että henkilökunta on ny-
kyisin kovilla, koska tehtäväkenttä on en-
tistä laajempi, tehtävät teknisesti entistä
haastavampia ja varusmieskoulutus entis-

tä tiiviimpää.
- Perheiden kannalta on erittäin han-

kalaa, että aviosiippa on puolivuosittain
60 päivää metsässä. Pitäisi saada taisteli-
japarisysteemi niin, ettei henkilöstö kului-
si, eikä tulisi väsymyksestä johtuvia
vahinkoja. Toisena haasteena kenraali-
luutnantti Hautamäki näkee toimintame-
noihin käytettävissä olevien varojen niuk-
kuuden; Puolustusvoimat on tiukilla var-
sinkin, kun rahaa tarvitaan monien uusien
toimintojen vuoksi entistä enemmän ja
polttoainekustannukset ovat kohonneet
rajusti.

Kolmantena suurena haasteena Hau-
tamäki pitää varusmies- ja reserviläiskou-
lutuksen laadun kehittämistä. Siinä puo-
lustusvoimilla on hänen mielestään jatku-
va työkenttä.

- Esimiehen vastuu sekä jokaisen va-
rusmiehen ja reserviläisen huomioonotta-
minen yksilönä ovat keskeisiä arvoja
koulutuksen kehittämisessä. Valmiuspri-
kaatien rakentamisen kenraaliluutnantti
Hautamäki kertoi etenevän hyvässä vauh-
dissa hyväksyttyjen hankintojen osalta.
Jatkon hän sanoi riippuvan rahoituksesta.

- Emme saa ihan kaikkea riittävää
määrää, mutta olemme erittäin hyvällä

Teksti: Esa-Pekka Avela
Kuvat: SA-kuva

Maanpuolustusalueen komentaja ei tunnustanut yhtään tappiota jäähyväiskäynnillään.

TÄHTIHETKI. Onnistunut Nordic Peace -99 -harjoitus on päät-
tynyt. Kenraaliluutnantti Jussi Hautamäki luovutti viestikapu-
lan tanskalaisille, jotka järjestivät vuoden 2000 harjoituksen.
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tiellä. Uskon, että saamme hyvän ja toimi-
van yhtymän. Valmiusprikaatien pitäisi
olla valmiina vuonna 2005. Helikopteri-
projekti on viivästynyt selvästi ja aikatau-
lusta ollaan muutenkin osin jäljessä, mut-
ta tähtäin on edelleen vuodessa 2005.
- Valmista on valtaosiltaan vuonna 2005.
Saattaa olla, että joku osa toimituksista
jatkuu vielä, kenraaliluutnantti Hautamä-
ki sanoi.

Yksinkertainen
johtamisperiaate

Kenraaliluutnantti Hautamäki luotasi Sä-
kylässä omaa uraansakin. Hän kertoi ol-
leensa maanpuolustusalueen komentajana
yli puolet ajasta kentällä.

- Olen pyrkinyt siihen, että minuun
olisi helppo ottaa yhteyttä. Olen myös ha-
lunnut läsnäolollani tukea raskaassa tehtä-
vässä olevaa henkilökuntaa sekä hoitaa
suhteita yhteiskuntaan. Yhdeksi komenta-
jakautensa tähtihetkeksi kenraaliluutnant-
ti Hautamäki nimesi Nordic Peace 99 -
harjoituksen. Urallaan hän sanoi pyrki-
neensä tekemään kaiken niin hyvin kuin
mahdollista ja noudattaneensa yksinker-
taista AHAA-johtamisperiaatetta.

Kenraaliluutnantti Jussi Hautamäki on
syntynyt 15.4. 1941 Kylmäkoskella. Hän on
suorittanut varusmiespalveluksensa Porin
Prikaatissa 1960 - 1961 ja käynyt Kadetti-
koulun 1961 - 1963 ja Sotakorkeakoulun
1973 - 1975. Hän on toiminut Panssarikou-

- Jos ei ole ammattitaitoa,
asioista ei tule mitään. (A)

- Jos ei pysty harkitsemaan
ja käskemään kunnolla, ei
selviä johtajana. (H)

- Jos ei pysty huolehtimaan
alaisistaan, ei selviä. (A)

- Jos ei johtajasta säteile ak-
tiivista otetta, hän ei tem-
paa mukaansa. (A)

mentajana Jussi Hautamäki on ollut vuo-
den 1998 helmikuun alusta. Kenraaliluut-
nantiksi hänet ylennettiin vuonna 1995.
Kenraaliluutnantti Jussi Hautamäki on
vaikuttanut myös monissa luottamusteh-
tävissä. Hän on ollut muun muassa Ilma-
tieteenlaitoksen johtokunnan puheenjoh-
taja, OKO:n, K-UOP:n ja Partiosäätiön
hallintoneuvoston jäsen ja SITRA:n tutki-
musneuvoston jäsen.

Runsas kuukausi
jäljellä

Läntisen maanpuolustusalueen komentaja
vaihtuu toukokuun alussa. Kenraaliluut-
nantti Jussi Hautamäki siirtyy reserviin
täytettyään 60 vuotta ja hänen kenkiinsä
maanpuolustusalueen komentajaksi astuu
nykyinen maavoimapäällikkö, kenraali-
majuri Kari Rimpi. Hautamäki aikoo re-
serviin siirryttyään korjailla taloaan ja ku-
luttaa nykyistä enemmän aikaa lähiomais-
tensa ja harrastustensa parissa. Hän har-
rastaa metsästystä, kuntourheilua ja mu-
siikkia. Hän on myös innokas ristisana-
tehtävien ratkoja. Suunnitelmiin kuuluu
lisäksi luottamustehtävissä jatkaminen.
Hänestä voi tulla aktiivinen havainnoitsi-
jakin.

- Katsotaan nyt. Voi olla, etten malta
olla aivan sivussa.

lun kouluttajana ja komppanianpäällikkönä,
Kadettikoulun kurssinjohtajana, Sotakor-
keakoulun taktiikan ja operaatiotaidon opet-
tajana, maanpuolustuskurssien apulaisjoh-
tajana ja johtajana, Hämeen Jääkäripataljoo-
nan ja Panssarivaunupataljoonan komenta-
jana sekä pääesikunnan päämajamestarina,
valmiuspäällikkönä ja operaatiopäällikkö-
nä. Hän on ollut myös kansainvälisissä teh-
tävissä, UNTSO:n sotilastarkkailijana Isra-
elissa ja UNIFIL:n operaatiopäällikkönä Li-
banonissa.

Läntisen Maanpuolustusalueen ko-

Kenraaliluutnantti Jussi Hautamäki:

Läntisen Maanpuolustusalueen komenta-
ja, kenraaliluutnantti Jussi Hautamäki on
antanut seuraajalleen selvityksen maan-
puolustusalueen nykytilanteesta ja haas-
teista. Hän on samalla kiinnittänyt huo-
miota Porin Prikaatin henkilöstötilantee-
seen.

- Porin Prikaatissa on selkeästi henki-
löstövajetta. Henkilöstöä on suunniteltua
vähemmän ja suunnitelmatkin olivat ali-
mitoitettuja, kenraaliluutnantti Hautamä-
ki totesi jäähyväiskäynnillään Huovinrin-
teellä. Porin Prikaatilla on aivan oma
paikkansa kenraalin sydämessä, sillä hän
on suorittanut varusmiespalveluksensa
Porin Prikaatissa ja toiminut joukko-osas-
tossa tämän jälkeen vielä “kesävänrikki-
nä”. Noilta ajoilta juontaa juurensa hänen
käsityksensä porilaishengestäkin.

- Porin Prikaatissa tuntuu olevan hen-
ki, että porukka pidetään koossa ja
että kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Ny-

Porin Prikaati tarvitsee lisää
henkilökuntaa

kyistä Porin Prikaatia kenraaliluutnantti
Hautamäki luonnehti kehitettäväksi jouk-
ko-osastoksi, joka on onnistunut erin-
omaisesti suurten muutosten ja haasteiden
keskellä. Kiitos onnistumisesta lankeaa
hänen mielestään joukko-osaston henki-
löstölle.

- Olen arvostanut henkilöstön venymis-
tä, suorituskykyä ja ammattitaitoa uusien
tehtävien edessä niin edellisen kuin nykyi-
sen komentajan aikana. Säkylä punnittiin ai-
kanaan erinomaiseksi paikaksi varuskun-
nalle. Kenraaliluutnantti Hautamäki katsoo,
että tämä pätee edelleen.

- Yhteiskunnan tuki helpottaa merkit-
tävästi toimintaa. Prikaatilla on erittäin
hyvin toimivat suhteet lähiseudun kuntiin
ja kaupunkeihin. Prikaati koetaan täällä
omaksi prikaatiksi.

- Porin Prikaatilla on myös poikkeuk-
sellisen hyvät koulutusolot. Ampumara-
dat ovat kävelymatkan päässä ja harjoitus-

maastot ovat erinomaiset. Kenraaliluut-
nantti Jussi Hautamäki uskoo Porin Pri-
kaatin kykenevän vastaamaan haasteisiin
myös jatkossa. Hänen arvionsa mukaan
yhtenä vahvana kannustimena ovat Porin
Prikaatiin tehdyt satsaukset.

AHAA-
johtamisperiaate
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

KOULUTTAJAPULA. Puolustusvoi-
main komentajan tehtävät 1.10.2001
vastaanottava, kontra-amiraali Juhani
Kaskeala kävi Säkylässä seuraamassa
Suomen Kansainvälisen Valmiusjou-
kon toimintaa. Hautamäki siirtyy reser-
viin, mutta Kaskealan komentajakau-
den yksi suurimmista haasteista on pa-
lauttaa sotilasammatin kilpailukyky.
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Kolumni
Kari Nummila

Ennen aikojaan eläköityminen on
kelvannut aika pitkään niin teki-
jöille kuin teettäjillekin; työmark-

kinoilta on hävinnyt melkein kokonaisia
ikäluokkia, joilla olisi ollut jäljellä vielä
monta työvuotta ennen normaalia eläke-
ikää.

Nin tehtiin tilaa nuorille taannoisina
lamavuosina, jolloin massatyöttömyys rii-
vasi kansakuntaa. Todellinen työttömyys-
tilanne on yhä ongelma, jos tilastoista
kuurataan kosmetiikka pois.

Kun esimerkiksi oman uraputken
pönkittämiseen keskittyvä tai kehnoissa
asunto-oloissa rämpivä nuori perhe tai
jopa sinkuksi varta vasten jättäytyvä luo-
puvat lasten hankinnasta, moni ministeri-
kin arvelee, että tämän maan työpaikka-
rekrytointi hoituu riittävällä taloussiirto-
laisuudellakin.

Voidaan kysyä vakavasti, onko oi-
kein, että kehitysmaista tai vaikkapa Inke-
rinmaalta houkutellaan pätevin työvoima
tänne, vaikka muuttajien omilla kotikon-
nuilla riittäisi yllin kyllin vaativia töitä
oman isänmaankin ylösrakentamisessa.

Maahanmuuttoon turvautuminen ei
ole ekologisestikaan kestävä ratkaisu
Suomen pohjoisissa oloissa, joissa ener-
giatuotantoon per nokka kuluu paljon il-
makehää saastuttavia,fossiilisia polttoai-
neita. Asuntojen rakentaminen tulee myös
tosi kalliiksi kylmissä oloissa.

Perhepolitiikka ja nuorten arvomaail-
ma ovat pielessä, jos syntyvyys laskee
niin alamaihin kuin meillä nyt. Elävän
työvoiman hamuilu on moraalisesti arve-
luttavaa, kun jokin köyhä maa kouluttaa
ensin omaa väkeä, ja sitten joku vieras
valtio korjaakin hyödyn.

Meillä esiintyy myös ikärasismia,
joka nojaa nuoruuden pohjattomaan ihai-
luun. Kokemusta ei siis enää arvosteta
riittävästi.

Ennen sanottiin, että vanhassa vara
parempi. Sillä tarkoitettiin varmaankin
kokemuksen korostamista. Oli ilahdutta-
vaa taannoin lukea, kuinka Nokian Salon

tehtaille rekrytointiin väkeä perkaneetilla
‘’50-vuotiaidenkin kannattaa vaivautua’’.

Lapset ja nuoret ovat myönteisesti sa-
noen sitä reserviä, josta aina kasvaa uusi
työntekijäpolvi, kunhan syntyvyysluvut
saadaan nousuun hyvällä perhepolitiikalla.

Äskettäin käytiin lyhyt mutta tiukah-
ko keskustelu myös reservissä asevelvol-
listen maanpuolustajien ‘’eläkeiän’’ pu-
dotuksesta kerralla 35 vuoteen, kun se nyt
on miehistöllä 50 vuotta sekä upseereilla
ja aliupseereilla 60 vuotta.

Suomessa on jouduttu liian kauan lai-
minlyömään puolustuskykymme kivija-
lan, reservin kertausharjoitukset, joissa
päästään lopulta joten kuten siedettävälle
tasolle.

Näin ei käy hetkeäkään liian aikaisin,
jos puolustusoppimme mukaisesti turvau-
dutaan itsenäiseen ja uskottavaan puolus-
tukseen ilman sotilaallista liittoutumista.

Historia on opettanut kansan syville
riveille, että omaa Isänmaata pitää ja kan-
nattaa puolustaa mahdottomiltakin näyttä-
vissä tilanteissa; Suomen luisuminen neu-
vostovallan kylmiin käsiin oli pelottavan
lähellä niin 1918 kuin 1940 ja 1944.

Sortokaudetkin olivat jo omalla taval-
laan opettaneet autonomian aikana, että
toimekkuus on elintärkeätä. Tämä johti
muun muassa jääkäriliikkeen syntyyn.
Jääkärit joutuivat tärkeään rooliin niin it-
senäisyyden aamuhämärässä kuin puolus-
tusvoimien kehittämisessä ja viime sotien
korkeissakin asemissa.

Nuoren valtion reservin henkilöstön
vapaaehtoisessa ja säännöllisessä harjoit-
tamisessa jääkäreilläkin riitti työtä, kun
moni heistä toimi suojeluskuntajärjestös-
säkin koulutus- ja johtotehtävissä.

Suomessa tehdään ihmeitä vähällä ra-
halla. Viime aikoina on kohistu paljon sii-
tä, että Ruotsi ja Norja supistavat armei-
joitaan.

Kyse on vain siitä, että henkilöstöä
vähennetään, mutta samalla satsataan en-
tistä enemmän materiaaliin.

Ruotsi käyttää tänä vuonna noin 2,2

prosenttia bruttokansantuotteestaan ar-
meijamenoihinsa. Markoissa se on noin
28 miljardia. Nato-jäsen Norja käyttää sa-
man osuuden BKT:staan kuin Ruotsikin.
Se on noin 17 miljardia markkaa.

Suomen luvut ovat 1,3 prosenttia ja
vajaat 10 miljardia. Ajoittain Ruotsi on
käyttänyt rahaa Suomen verrattuna jopa
viisinkertaisesti, vaikka meidän strategi-
nen asemamme on Ruotsia hurjasti kriitti-
sempi.

Itse palvelin tammikuussa puolitoista
viikkoa ‘’TK-miehenä’’ Porin Prikaatin jär-
jestämässä sodan ajan pataljoonan kertaus-
harjoituksessa. Jos ‘’perkkiä” ei oteta lu-
kuun, olin porukan nestor 55 vuodellani.

Harjoituksen jääkärikomppanioiden
keski-ikä vaihteli 21 - 22 vuodessa. Ope-
ratiivinen kenttäarmeija muodostuu  siis
nuorukaisista.

Muutamat yli kolmevitoset, kertaaji-
na ensikertalaiset heitinmiehet väittivät,
että kyllä he pärjäävät paljonkin itsenään
nuoremmille miehille niin elämänkoke-
muksellaan kuin ‘’lihasmuistiin’’ syöpy-
neillä taidoillaan.

- Emme tee turhia liikkeitä.
On järkevää, että sodanajan sijoitus

tulee varusmiesajan yksikkökokoonpa-
nossa eli yhtä aikaa kotiutuva miehistö ja
päällystö tulee yhdessä  kertausharjoituk-
siinkin. Kun kaveri on tuttu, yhteistyä su-
juu parhaiten.

Kun systeemi on tämä, ei kertaushar-
joituskutsuun tule hevin lykkystä, saati
peruutusta. Reserviläinen on näet yhä ase-
velvollinen.

Osa kertaajista oli päässyt siviiliin
jopa vajaa vuosi sitten. Maanpuolustus-
henkeä ja motivaatiota heillä riitti vaikka
muille jakaa.

Kaverien tapaamista pidettiin erityi-
sen upeana asiana.

Toivottavasti Isänmaa pitää huolta
nistä parhaista pojistaan ja tytöistään ja
suo heidän pitää maanpuolustustaitoaan
yllä riittävän tiheään toistuvilla kertaus-
harjoituksilla.

Vanha vara ja
reservi
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Hornin halliksi ristityn rakennuksen
luovutustilaisuudessa puhunut
Puolustusministeriön kiinteistö- ja

ympäristöosaston ylitarkastaja Kai Heng
sanoi luovutettavan rakennuksen ja korja-
ustöiden edustavan osaltaan vuoden 1997
puolustuspoliittisen selonteon linjausta,
jossa Säkylän varuskunnalla on merkittä-
vä rooli.

-  Säkylän varuskunnasta tuli Valkea-
lassa sijaitsevan Vekaranjärven ja Kajaa-
nin Hoikankankaan ohella yksi maavoi-
mien valmiusyhtymistä, joihin kuuluu
myös tykistön koulutuksesta vastaava
Niinisalo. Heng arvioi, että rakennustoi-
minnan painopiste säilyy jatkossakin
näissä kehitettävissä joukoissa.

Säkylän rakennushanke edustaa ko-
konaan uutta ajattelua.

- Alun perin Säkylän kohdalla puhut-
tiin kylmistä tiloista ja joistakin katoksis-
ta, mutta monen väännön kautta päädyt-
tiin Porin Prikaatille huomattavasti pa-
rempaan ratkaisuun. Vaikka valmiuspri-
kaatien tarvitsemien tilojen rakentaminen
on kallista niin arvokas, jopa rakennuksia
kalliimpi tekninen koulutuskalusto vaatii
kunnolliset tilat, sanoi Heng.

Mittavin rakennustyö sitten
varuskunnan perustamisen

Läntisen maanpuolustusalueen kiinteistö-
päällikkö, arkkitehti Toni Rantanen otti
rakennuksen vastaan ja luovutti sen edel-
leen vuokralle Porin Prikaatille. Rantanen
totesi puheessaan, että luovutettava raken-
nus ei ole varmasti Säkylän varuskunnan
osalta viimeinen.

Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

Runsaan 40 miljoonan 

Hornin ha

Porin Prikaatissa juhlittiin 19. maaliskuuta vuosien 2000-2001
aikana toteutettujen mittavien rakennushankkeiden valmistu-
mista. Prikaatin käyttöön  luovutetun  2800 neliömetrin koulu-
tushallin lisäksi on valmistunut 7 kalustosuojaa, peruskorjattu
viestivälinevarasto yksi kasarmi ja rakennettu kuntoesterata
sekä tehty muita pienempiä korjaustöitä. Nämä yhteensä yli 40
miljoonan investoinnit tulevat kohentamaan merkittävästi pri-
kaatin koulutus- ja toimintaedellytyksiä.

- Läntisen Maanpuolustusalueen tär-
keimpänä joukko-osastona Porin Prikaati
tulee varmasti jatkossakin olemaan eturi-
vissä rakennustoiminnasta päätettäessä.

Eversti Arto Räty totesi olevansa etu-
oikeutettu Porin Prikaatin komentaja saa-
dessaan ottaa vastaan ajanmukaiset raken-
nukset.

- Tämä on hieno hetki saada vastaan-
ottaa rakennuskokonaisuus, joka on am-
mattimiesten käsissä edennyt tehokkaasti
ja aikataulun mukaan. Tämä on myös his-
toriallinen hetki, sillä sitten Säkylän va-
ruskunnan rakentamisen jälkeen ei alueel-
la ole toteutettu näin mittavaa rakentamis-
ta.

Rakennustöiden pääurakoinnista vas-
tannut Konte Oy:n aluepäällikkö Kai Mat-
tila kertoi 23 miljoonan markan Hornin
hallin rakentamiskustannuksista pääosan
jäävän Satakuntaan erilaisten hankinto-
jen, työpalkkojen ja aliurakoiden muodos-
sa. Sähköurakoinnista vastasi euralainen
Sähkö-Seppo Oy ja putkiurakoitsija oli
säkyläläinen LVI-Rintamaa Oy. Ilman-
vaihtourakasta vastasi 100-Ilmastointi Po-
rista ja automaatiourakasta Atmostech
Turusta.

Tyytyväisyydestä huolimatta
puutteita löytyy

Räty oli tyytyväinen koulutusedellytysten
paranemiseen, mutta puutteita ja kehitet-
tävääkin vielä löytyy.

- Hanke turvaa Porin Prikaatin tule-
vaisuuden ja luo alueelle työpaikkojen
kautta hyvinvointia Säkylään ja muihin
ympäristökuntiin. Kokonaisuutena rahas-

sa Säkylän varuskuntaan on satsattu noin
40 miljoonaa markkaa kahden vuoden ai-
kana.

Tyytyväisyyttä säteilevä varuskunnan
päällikkö jää kaipaamaan kuitenkin vielä
jotain.

- Meillä on hyvä kalusto ja koulutus-
edellytykset, mutta tarvitsemme kipeästi
lisää henkilökuntaa, sanoi Räty.

Varuskunnan 35 vuotta sitten pystyte-
tyssä rakennuskannassa on puutteita ja tu-
levien rakennustoimintojen tärkeysjärjes-
tystä on listattu.

- Muonituskeskus on listallamme yk-
kösenä. Ruoanvalmistus ja keittiötilat
vaativat ajanmukaistamista. Ruokalahen-
kilökunnan nykyiset työolosuhteet eivät
vastaa vaatimuksia ja ovat työterveyden-
kin kannalta ehdottomasti etusijalla. Seu-
raavina korjattavina rakennuskohteina
ovat keskusvarasto ja korjaamo, kertoi
Räty.8
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satsaukset rakentamiseen tuovat hyvinvointia lähiseudulle

alli otettiin juhlavasti käyttöön

HISTORIAN HAVINAA. Luovutusti-
laisuuteen toi väriä Arvid Hornin
rykmentin Euran komppanian päällik-
kö, kapteeni Torsten Stålhandske ja
hänen turvamiehensä, jalkaväen
pikeneeri 1600-luvulta. Hallin luokat
ovat saaneet nimensä Porin Prikaatin
historiaan liittyvistä taistelupaikoista
aina Leipzigistä Kosovoon.

KELPAA SKOOLATA. Tilojen katselmuskierroksen
yhteydessä skoolattiin onnistuneille ratkaisuille. Kaiken
muun lisäksi erityisesti arkkitehdin valitsemat värit
saivat kiitosta.

KUIN VANHAAN HYVÄÄN AIKAAN. Atk-luokan 16
verkkoon kytkettyä 800 megahertsin tietokonetta saivat
avajaisvieraat huokailemaan – olisipa tällaisia ollut
silloin, kun itse olin armeijan harmaissa.

AJANMUKAISET TILAT JA LAITTEET. Laivaston soittokunnan
tahdittavana otettiin käyttöön Hornin halli, jossa on auditorion lisäksi,
atk-, simulaattori- ja pioneeriluokka sekä kaksi joukkueluokkaa.
Lisäksi Koulutustalon 2800 neliömetriin sisältyy erillisiä lämpimiä
koulutustiloja ja ajanmukaiset työtilat useille kouluttajille.

HEVOSTALLILLE
UUSI ILME. Luut-

nantti Veijo Kynnys-
maa esittelee entisen
hevostallin muodon-

muutosta, josta
korjausten jälkeen on
saatu tilava ja valoisa

viestivälinevarasto. 9
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Juhlapuhujana entinen Porin “komentaja”

10

Porilaisristit

Sotilaspastori Pertti Hell
Teknikkokapteeni Markku Herronen
Kapteeni Jari Pylvänäinen
Yliluutnantti Raino Kukonlehto
Yliluutnantti Esa Rautio
Yliluutnantti Kari Salo
Yliluutnantti Sami Silmu
Yliluutnantti Miikka Sävelkoski
Yliluutnantti Jari Taipale
Luutnantti Matti Kuokkanen
Vänrikki Joni Ala-Ristaniemi
Vänrikki Kimmo Heino
Vänrikki Marko Lintunen
Vänrikki Mikko Lähdemäki
Vänrikki Antti Muhonen
Vänrikki Jani Puljujärvi

Palkitsemiset 375. vuosipäivänä

Vänrikki Heikki Sinisalo
Toimistosihteeri Anne-Maaret Aalto
Varastonhoitaja Jarmo Hänninen
Ravitsemistyönjohtaja Arja Jussila
Ruokalatyöntekijä Sirpa Kuusisto
Varastomestari Marco Meriläinen
Rehtori Pertti Suominen,

Säkylän kansalaisopisto
Porilaissoittaja Pasi Lindell,

Porilaissoittokunta
Porilaissoittaja Jaakko Syrjänen,

Porilaissoittokunta
Sotilaskotisisar Liisa Räsänen,

Säkylän sotilaskotiyhdistys
Emännän apulainen Mervi Ojala,

Päällystökerho
Emännän apulainen Tarja Väisänen,

Päällystö- / Upseerikerho

Kouluttajapalkinnot

Kapteeni Sauli Hongisto
Yliluutnantti Teijo Heinonen

Kouluttajastipendi

Sotilasammattihenkilö, ylikersantti
Jaakko Pakula

Porin Prikaatin kultaiset
ansiolevykkeet

Majuri Joni Lindeman
Yliluutnantti Heikki Ahovainio
Yliluutnantti Matti Vihurila
Sotilasmestari Olli Linden
Rakennusmestari Jouni Aro,
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Länsi-Suomen läänin maaherra Heikki
Koski korosti muonituskeskuksessa pitä-
mänsä juhlapuheen alussa suomalaisten
maanpuolustustahtoa. Porin, vaan ei Porin
Prikaatin “komentajana” 1970-luvulla toi-
minut Koski totesi viimeisimmän maan-
puolustusasenteita mittaavan tutkimuksen
vahvistavan aiempia tuloksia.

- Tutkimukset ja mielipidetiedustelut
ovat osoittaneet myös sen, ettei kyse ole
mistään suhdanne vaihteluista, vaan asen-
teet ja tuki ovat hyvin pysyväisluonteisia.

Juhlapuhujana entinen Porin “komentaja”
Tästä on syytä olla tyytyväinen.

Kansainvälisyys oli varsin keskeisesti
esillä maaherran puheessa. Heikki Koski
toi esille myös puolustusvoimien roolin
maamme kansainvälistymisessä.

- Puolustusvoimillamme on oma mer-
kittävä osuutensa kansainvälistymiskehi-
tyksessä. Rauhan turvaaminen ja kansain-
välinen kriisinhallinta merkitsevät meille
mahdollisuutta osoittaa kansainvälistä
vastuutamme. Sitä olemme myös käytän-
nössä osoittaneet. Tähän tarvitaan teho-

kasta koulutusta, missä Porin Prikaatin ja
Säkylän osuus on tärkeä, Koski muistutti.

Edellisvuoden tapaan Säkylän Soti-
laskotiyhdistys lahjoitti prikaatille kaksi
ampumaharjoitteluun tarkoitettua Eko
Aims -harjoitusasetta. Uuden koulutusra-
kennuksen valmistuttua aseet pääsevät ar-
voisiinsa puitteisiin muiden simulaattori-
en seuraan, mikä mahdollistaa varusmies-
ten ampumaharjoittelun myös vapaa-aika-
na.

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Markku Valkealahti

ONNEKSI OLKOON OLLI! Porin Prikaatin kultaisella levykkeellä palkitulla sotilasmestari Olli Lindenillä on ollut
sormensa pelissä taholla jos toisellakin. Rakkain niistä lienee Porilaismuseo, joka kertoo paitsi prikaatin kunniak-
kaasta menneisyydestä, myös Lindenin kunnioituksesta aiempien sukupolvien työhön.
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PORILAISEN PÄIVÄKIRJA

Prikaatiin siirtyneet

Maanpuolustusopistosta
- vänrikki Niko Auvinen 26.1.2001
- vänrikki Tomi Blom 26.1.2001
- vänrikki Marko Eskola 26.1.2001
- vänrikki Jaska Hyvönen 26.1.2001
- vänrikki Pasi Riikonen 26.1.2001
- vänrikki Janne Tuominen 26.1.2001

Reservistä
- ylikersantti (sopimussotilas) Janne Keskinen 1.1.2001
- ylikersantti (sopimussotilas) Aaro Mustonen 1.1.2001
- ylikersantti (sopimussotilas) Timo Jääskeläinen 1.1.2001
- ylikersantti (sopimussotilas) Olli Oivanen 1.1.2001
- ylikersantti (sopimussotilas) Antti Ollikainen 1.1.2001
- ylikersantti (sopimussotilas) Jouni Saari 1.1.2001
- ylikersantti (sopimussotilas) Heikki Kaplas 1.1.2001
- korpraali (sopimussotilas) Toni Laurila 1.1.2001
- korpraali (sopimussotilas) Laura Linnatsalo 1.1.2001
- korpraali (sopimusotilas) Juha Rihko 15.1.2001
- ylikersantti (sopimussotilas) Kalle Arvola 1.2.2001
- ylikersantti (sopimussotilas) Toni Ketola 1.2.2001
- ylikersantti (sopimussotilas) Jarno Kuivala 1.2.2001
- ylikersantti (sopimussotilas) Jarmo Autio 19.3.2001

Karjalan Prikaatista
- vänrikki Tommi Renfors 1.1.2001

Prikaatista siirtyneet

Hämeen Rykmenttiin
- luutnantti Olli Peltola 1.2.2001

Karjalan Prikaatiin
- vänrikki Jussi Björkholm 1.1.2001

Satakunnan Lennostoon
- kapteeni Asko Ruohomäki 1.2.2001

Reserviin
- kapteeni Arto Hyhkö 1.1.2001
- kapteeni Jorma Laitinen 1.1.2001
- kapteeni Antti Narmio 1.1.2001
- ylikersantti Petteri Pihajoki 1.1.2001
- ylikersantti Nina Ruuhivirta 1.1.2001
- ylikersantti Anssi Salakka 1.1.2001
- ylikersantti Marko Välimäki 1.1.2001
- alikersantti (sopimussotilas) Tuomo Jussila 1.1.2001
- korpraali ( sopimussotilas) Timo Kylmälä 1.1.2001
- korpraali (sopimussotilas) Janne Välimaa 1.1.2001
- yliluutnantti Matti Lahtinen 1.2.2001
- vänrikki Arto Leino 13.2.2001
- sotilasammattihenkilö Timo Jokila 5.3.2001

Ylennyksiä

Kersantti Esa Pohjolainen ylikersantiksi 16.2.2001
Yliluutnantti Rauno Riitinki kapteeniksi 1.3.2001

11

Puolustushallinnon
Rakennuslaitoksen Säkylän
paikallistoimiston päällikkö

Insinööri Pekka Laaksonen,
Säkylän Vaatetuskorjaamon johtaja

Metsätalousinsinööri Jukka Mattila,
Puolustusministeriön Turun
metsäpiirin päällikkö

Porin Prikaatin hopeiset
ansiolevykkeet

Yliluutnantti Kalle Leinonen
Yliluutnantti Hannu Mäkelä
Yliluutnantti Juha Rantanen
Luutnantti Petri Fleminch
Luutnantti Kai Rahkonen
Luutnantti Teppo Suominen
Sotilasmestari Arto Rannanmäki
Toimistosihteeri Sirpa Aaltonen
Ravitsemistyöntekijä Eira Kompuinen
Varastonhoitaja Janne Leppämäki
Toimistosihteeri Leena Saarve
Viestittäjä Kaija Salmi

Porin Prikaatin pronssiset
ansiolevykkeet

Luutnantti Juha Lindström
Luutnantti Jari-Pekka Mustonen
Vänrikki Jaakko Hyyti
Vänrikki Arto Kelhä
Vänrikki Saku Nurminen
Vänrikki Veli-Pekka Tikkanen
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TULEVAN KESÄN
MUOTIA. Vuoden
työpisteeksi valitun
Varusvaraston väki
on sitä mieltä, että
luvassa on lämmin
ja aurinkoinen kesä.
Niinpä T-paidoillla
ja “pikkumustilla”
tulee olemaan
käyttöä.

Vartiomies Esa Pohjolainen
Varastonhoitaja Teuvo Leskinen
Toimistosihteeri Katja Marjanen
Sairaala-apulainen Helena Mäkelä
Ravitsemistyöntekijä Virpi Mäkelä

Vuoden työpiste

Varusvarasto.
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SUOMEN PARAS. TK-Tiedotuskilta palkitsi Porilainen-lehden vuoden 2000
parhaana maanpuolustuslehtenä. Valintaraadin muodostivat päätoimittajat
Jorma Pokkinen Aamulehdestä ja Jussi Viljanen Ruotuväki-lehdestä. TK-Tiedo-
tuskiltaan kuuluu lähes 400 sotilastiedotuksen ammattilaista. Puheenjohtajana
toimii Radio Novan päätoimittaja Risto Pohjanpalo.
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“Vaikka miinat kiellettäisiinkin,
meitä pioneereja tarvitaan aina”

“Reipas”. Tiedän hyvin, että
ammattisotilaan kohdalla ky-
seinen laatusana saattaa tun-
tua jopa koomiselta. En kui-
tenkaan löydä parempaa ad-
jektiivia kuvaamaan Sauli
Hongistosta huokuvaa energi-
aa. Jotain kertonee sekin, että
kaikki kolmekymppisen kap-
teenin vastaukset alkavat posi-
tiivisesti, oli kysymys sitten
vaikka jokaisen suomalaisen
pioneerin ammattietiikkaa
kyseenalaistavasta miinakes-
kustelusta.

- Ymmärrän hyvin, miksi maailmalla ol-
laan huolissaan jalkaväkimiinoista. Sum-
mittainen miinoittaminen ei ole kuiten-
kaan suomalaisen pioneerietiikan mu-
kaista. Niinpä kambotzalaisen miinoitta-
misen ja suomalaisen pioneeritaktiikan
välille vedetty yhtäläisyysviiva on mitä
suurin vääryys, Hongisto toteaa.

Jokainen suomalaisten kriisitilan-
teessa asentama miina on paikannetta-
vissa myös jälkeenpäin.

- Meillä on tiukka sulutuskuri, pio-
nerikapteeni vakuuttaa.

Lopputulos on
kaikkein tärkein

Hongistolle myönnetyn kouluttajapal-
kinnon perusteissa mainitaan mm. hä-
nen johtamansa yksikön toistuva me-
nestyminen peruskoulutuskauden tar-
kastuksissa. Komppanian päällikkö tie-
tää, millaisista osatekijöistä hyvä lop-
putulos rakentuu.

- Satakunnan Pioneeripataljoona on
erinomainen pataljoona. Pataljoonamme
esikunnan antamaan varauksettomaan tu-
keen nojautuen on ollut hyvä kouluttaa
suomalaisia pioneeja. Avainasemassa
ovat työntekijät, kouluttajat, jotka nuores-
ta iästään huolimatta ovat ammattitaitoi-
sia ja kehityshakuisia, Hongisto valottaa
pioneerien menestyksen taustoja.

Yksikkötasolla esiin nousee komp-
panian vääpelin, yliluutnantti Matti
Tarkkasen osuus.

- Minulle yksikön päällikkönä hän
on ollut korvaamaton apu, Hongisto
tunnustaa.

Hongisto ymmärtää peruskoulutus-
kauden koulutuksen merkityksen. Se on
kuin levykkeen, disketin, alustaminen:

“Vaikka miinat kiellettäisiinkin,
meitä pioneereja tarvitaan aina”

Sauli Hongistoa ei pelota keskustelu
miinoista luopumisesta

“Kapteeni Hongisto on saavut-
tanut erinomaisia koulutustu-
loksia toimiessaan opetusupsee-
rina Aliupseerikoulussa sekä
toimimalla opetusupseerina ja
päällikkönä Satakunnan Pio-
neeripataljoonassa. 1. Pioneeri-
komppania on kapteeni Hongis-
ton aikana ollut muun muassa
kolme kertaa paras perusyksik-
kö peruskoulutuskauden koulu-
tustarkastuksessa. Kapteeni
Hongisto on lisäksi tehnyt edis-
tyksellistä työtä koko pioneeri-
aselajin kehittämisessä toimies-
saan panostustyöryhmän jäse-
nenä.”

Teksti ja kuva: Matti Vihurila

se on tehtävä huolisesti, jotta myöhem-
min tuotava tieto tallentuisi oikein. Silti
hän pitää palveluksen loppupuolella,
joukkokoulutuskaudella, saavutettavia
tuloksia kokonaisuuden kannalta kaik-
kein tärkeimpinä.

- Oman erikoiskoulutuksen edellyt-
tämät taidot ja niiden hallitseminen ovat
kriisitilanteessa avainasemassa, Sauli
Hongisto korostaa.

Panostusjärjestelmät
ovat kehittyneet hurjasti

Hongisto kuuluu valtakunnalliseen, 8-jä-
seniseen työryhmään, jonka tehtävänä on
kehittää valmiusyhtymille uudet panostus-
järjestelmät. V 1998 aloitettu kehitystyö
on lopuillaan, ainoastaan koulutusohjeet
puuttuvat. Koulutuskäyttöön uudet järjes-
telmät tulevat ensi vuoden alussa.

- Minun vastuullani ovat olleet hä-
vittämisessä tarvittavat järjestelmät.

Esimerkkinä kehityksestä Hongisto
ottaa sillan panostamisen. Jos aiemmin
työ vaati vaikkapa 10 tuntia, uusien jär-
jestelmien myötä aikaa kuluu ainoastaan
2 - 4 tuntia.

- Tämän mahdollistavat kehittämäni
uudet räjähdysainepaketit ja sytytysväli-
nesarjat sekä työ- ja apuvälineet, joilla
asentaminen käy joutuisasti.

Työ lyö itse kuhunkin leimansa. Lo-

KEKSINTÖ. Hongiston kehittämä
uusi panostusjärjestelmä tulee
koulutuskäyttöön v 2002.

mamatkoillaankin Hongisto miettii, miten
eteen tulevat sillat tai erikoisemmat raken-
nukset tarvittaessa voisi tehokkaimmin rä-
jäyttää tuusan nuuskaksi. Nykyisen am-
matin tietäen asia tuntuu ymmärrettävältä,
mutta arvatkaapa, mikä Hongistosta piti
alun perin tulla? Rakennusarkkitehti!
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Pääosa joukoista perustettiin Harja-
vallassa. Tennishalli ja sen vierei-
nen tanssilava tarjosivat hyvät puit-

teet lähes 400 reserviläisen varustami-
seen.

- Reserviläisten vastaanotto ja varus-
taminen sujuivat ongelmitta. Muiden jär-
jestelyjen osalta löytyi kylläkin paranta-
misen varaa, kapteeni Kari Toivonen tote-
si.

Sota ei yhtä miestä
kaipaa - vai kaipaako?

Porin Prikaati järjesti tammikuussa jääkäripatal-
joonan kertausharjoituksen. Kenraali Talvi ei tällä-
kään kertaa kyennyt nujertamaan suomalaista re-
serviläistä. A-virus sen sijaan harvensi joukkoja an-
karalla kädellä: joukkosidontapaikalla kävi lähes
200 soturia, joista 150 lähetettiin kotiin sairasta-
maan. Harvenneista riveistään huolimatta pataljoo-
na täytti saamansa tehtävän viimeistä piirtoa myö-
den. Maanpuolustuksemme kulmakivi - osaava re-
servi - näytti jälleen kerran todellisen voimansa.

Jääkärikomppanioiden reserviläiset
olivat varsin nuoria, keski-ikä oli 22 - 23
vuotta. Useimmat harjoitukseen osallistu-
neet olivat kotiutuneet varusmiespalve-
luksesta viimeksi kuluneiden neljän vuo-
den aikana. Joukosta löytyi toki varttu-
neempiakin sotilaita. Euralainen 36-vuo-
tias betonimies Esko Vuorinen osallistui
kertausharjoitukseen ensimmäistä kertaa.
Hän ei epäillyt hetkeäkään, etteikö pysyisi

mukana nuorempien vauhdissa.
- Ei tässä mitään hätää ole. Katsotaan

kaikessa rauhassa, mitä kertausharjoitus
tuo tullessaan, Vuorinen tuumaili perusta-
miskeskuksessa.

Alku sujui hienosti. Kaksi tuntia ko-
toa lähdön jälkeen viestimies Vuorinen
seisoskeli jo täydessä varustuksessa Har-
javallan perustamiskeskuksen pihalla. Pa-
haksi onneksi A-virus iski kyntensä Vuo-
riseenkin harjoituksen aikana, ja hänet lä-
hetettiin kotiin sairastamaan.

Lykkäystä on yhä
vaikeampi saada

- Varusmiespalveluksesta kotiutuu nyky-
ään kokonaisia sodan ajan sijoituksen saa-
neita, hyvin toisensa tuntevia joukkoja.
Ne kutsutaan samassa kokoonpanossa
myös kertausharjoituksiin. Harjoituskäs-
kyn saaneille on siksi yhä vaikeampi
myöntää lykkäystä, Turun ja Porin soti-
lasläänin komentaja, prikaatikenraali
Finn-Göran Wennström korosti harjoituk-
sen aikana pidetyssä tiedotustilaisuudes-
sa. Hän muistutti, että asevelvollisuus jat-
kuu myös reservissä: miehistö 50 ikävuo-
teen, aliupseerit ja upseerit 60:een.

Teksti ja kuva: Matti Vihurila
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Yhteistoiminta pelaa

Maanomistajat
ymmärtävät

puolustusvoimien
tarpeet

Porin Prikaatilla on Säkylässä käy-
tössään lähes 4 000 hehtaarin harjoi-
tusalue. Se ei kuitenkaan mahdollis-

ta pataljoonan suuruisen joukon harjoitte-
lua, varsinkaan, kun samanaikaisesti me-
neillään olleiden taisteluammuntojen vaa-
ra-alueet haukkasivat siitä pääosan. Ker-
tausharjoitussa oli erikseen nimetty vau-
rioupseeri, jonka tehtävänä oli sopia ai-
heutettujen vahinkojen kuten esimerkiksi
kolhittujen puiden korvaaminen.

Avoimmuus on
avainsana

MTK:n 3. puheenjohtaja, Jarmo Mänty-
harju pitää tärkeänä, että jokainen harjoi-
tukseen osallistuva tuntee vastuunsa mah-
dollisista vahingoista tai vaurioista ilmoit-

Maanomistajat
ymmärtävät

puolustusvoimien
tarpeet

Puolustusvoimat har-
joittelee paljon myös yk-
sityisomistuksessa ole-
villa alueilla. Tammi-
kuussa järjestetyssä ker-
tausharjoituksessa sota-
väki hyökkäili mm. Ori-
pään lentokentän ympä-
ristössä sekä Virttaan-
kankaalla. Mitä maan-
omistajat mahtavat aja-
tella, kun sotilaat ja sota-
koneet valtaavat tilapäi-
sesti heidän alueensa?

tamisesta.
- Joukon kouluttaja ei välttämättä saa

tietoa joukkonsa aiheuttamista vahingois-
ta. Joskus vaurion aiheuttaja pyrkii salai-
lemaan aikaansaannoksiaan. Tällöin syn-
tyy ikäviä tilanteita, kun maanomistaja
jälkeenpäin havaitsee tapahtuneen eikä
ole saanut siitä etukäteen tietoa. Herää
ajatus, yrittääkö sotaväki peitellä tekosi-
aan. Tämä on omiaan nakertamaan maan-
omistajien ja puolustusvoimien välisiä
suhteita. Avoimmuus on avainsana tässä-
kin asiassa, Mäntyharju toteaa. Hän toi-
voo, että yhteistyö sotaväen kanssa sujuisi
jatkossakin hyvän yhteistyön merkeissä.

- Tiedän, että puolustusvoimat on nu-
risematta korvannut aiheuttamansa vahin-
got. Jatketaan samaan malliin, reservin
luutnantti Mäntyharju toivoo.

MAANOMISTAJA JA RESERVILÄINEN.
Maa- ja metsätaloustuottajia edustavan MTK:n
3. puheenjohtaja, oripääläinen maanviljelijä
Jarmo Mäntyharju kävi tutustumassa kertaus-
harjoitusjoukkojen toimintaan Säkylänharjulla.

Teksti: Matti Vihurila
Kuva: Markku Valkealahti
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Kranaatinheitinkomppanian
vääpeli, yliluutnantti Teijo Hei-
nonen tietää, mitä eroa on kra-
naatinheitin- eli krh-miehellä ja
heitinmiehellä.
- Krh-mies on saanut alan koulu-
tuksen, mutta heitinmieheksi on
kasvettava. Se on monien asioiden
summa eikä läheskään kaikista
koulutuksen saaneista varusmie-
histä tahi ammattisotilaista ole sii-
hen, Heinonen paljastaa.

Vanhan hokeman mukaan menestyvän
miehen takaa löytyy nainen. Se lienee tot-
ta Heinosenkin kohdalla, mutta varmaa
ainakin on, että oman alansa ammattimie-
heksi hioutuminen edellyttää sopivaa
oppi-isää. Heinonen muisteleekin läm-
möllä edesmennyttä luutnantti Mauri
Lahtelaa, jolta sai ohjeet oman sotilaselä-
mänsä tukipilareiden rakentamiseen.

- Mauri opetti minulle oikean asen-
noitumisen näihin hommiin. Omalla rau-
hallisella tyylillään hän sai nuoren kersan-
tin oivaltamaan, mistä sotilaskoulutukses-
sa perimmiltään on kysymys. Maurin elä-
mänoppeihin on ollut hyvä turvautua sil-
lonkin, kun on tuntunut vaikealta, Heino-
nen vakuuttaa.

Ne meistä, joilla oli kunnia tuntea
kesken palvelusuransa v 1994 kuollut,
Suomen ampumahiihtoon merkittävästi
niin urheilijana kuin huoltotehtävissäkin
vaikuttanut Mauri Lahtela tietävät, ettei
hän mitenkään tuputtanut omia elämän-
viisauksiaan.

- Saattoi käydä niinkin, että Maurin

hymyssä suin lausumaan tokaisuun sisäl-
tyvä oppi välittyi hoksottimiin vasta päi-
vien päästä. Joillekin kenties ei koskaan.

Oman aselajin ammattiylpeys ja rau-
hanajan “aseveljeys” ovat muutenkin ais-
tittavissa Heinosen puheesta tuon tuosta.
Menneitä muistellessa toistuvat usein sel-
laiset nimet kuin Paavo Lankinen, Teppo
Suominen, Juha Rantanen ja Pasi Heino-
nen. Miehiä, jotka ovat viettäneet “putki-
en takana” tovin jos toisenkin. Ammatti-
miehiä joka sorkka.

“Se leiri opetti”

Pääministeri Lipponen totesi joskus, että
“kyllä Siperia opettaa”. Samainen ajatus
löytyy lihavoituna kirjoitettuna myös Hei-
nosen mielen arkistoista.

- Kesällä -86 osallistuin ensimmäisel-
le valtakunnalliselle kranaatinheitinleiril-
le Sarriojärvellä. Olin tuolloin vastaval-
mistunut, intoa piukassa oleva ylikersant-
ti, joka luuli osaavansa lähes kaiken hei-
tinasioista. Kyllä se leiri opetti paljon,
kantapään kautta tosin, Heinonen muiste-
lee 15 vuoden takaisia kokemuksiaan.

Teksti ja kuva: Matti Vihurila

 Heinonen
Heitinmies

HETEKA. Länsi-Euran kunnostetun
kylätalon seinällä riippuva sänkymai-
nos kertoo talossa joskus toimineen
kaupan tuotevalikoimasta.

Heinonen on vääpelöinyt kranaatin-
heitinkomppaniaa vuoden -99 lokakuusta.
Hän vakuuttaa viihtyvänsä päätteensä ää-
ressä komppanian toimistossa, mutta veri
vetää myös tositoimiin.

Viime vuosina Heinonen onkin lukui-
silla leireillä ja harjoituksissa päässyt hio-
maan taitojaan  omassa sodan ajan tehtä-
vässään eli kranaatinheitinkomppanian
päällikkönä. Se tuntuu olevan erityisesti
miehen mieleen.

- Hieno homma. Komppanian johta-
minen harjoitustilanteen mukaisesti on
tosi haastavaa. Tahtoo vaan olla niin, että
joukkueiden kouluttajat ovat useimmiten
ennakoineet tulevan tilanteen ja valmista-
neet varusmiesjohtajat tulevaan. Asiat su-
juvat joskus vähän liiankin jouhevasti,
Heinonen hymähtää.

Nykymeno huolettaa
perheellistä

Monien muiden tavoin Heinonen on huo-
lissaan prikaatin nykymenosta. Runsaan
40 työntekijän henkilöstövaje ei voi olla
vaikuttamatta jokapäiväiseen työskente-
lyyn. Tämä on koettu myös Heinosen kak-
silapsisessa perheessä.

- Kyllä 80 - 90 maastovuorokautta
vuodessa on liikaa perheelliselle. Näin ei
voi jatkua loputtomiin. Palattuani pitkien
leirien ja harjoitusten jälkeen kotiin olen
huomannut, että lapset ovat selvästi levot-
tomampia, 6- ja 3-vuotiaiden Sennin ja
Severin isä toteaa.

Euran Turajärvellä viimeiset yhdek-
sän vuotta asunut Heinonen vakuuttaa
Länsi-Euran olevan “viimisen päälle”
mukava paikka asua. Aktiivisen miehen
taitoja on tarvittu myös tyhjenevän maa-
seudun kehittämisessä. Paikallisena kylä-
päällikkönä vierähti kolme vuotta. Tuo-
hon aikaan sisältyi lähes puolitoista vuot-
ta kestänyt oman kylätalon kunnostuspro-
jekti. Satoja talkootyötunteja vaatinut
urakka tuottaa ansaittua mielihyvää.

- Nyt kylällä on tila, jossa voi pitää
erilaisia tilaisuuksia ja juhlia laidasta lai-
taan. Ilman perisuomalaista talkoohenkeä
se olisi jäänyt vain haaveeksi.

“Yliluutnantti Heinonen on
kursseillaan erinomaisesti
menestynyt, ammattitaitoi-
nen, pitkän linjan kranaa-
tinheitinkouluttaja ja yksi-
kön vääpeli. Hän on esimer-
killinen kouluttaja, joka
nauttii sekä esimiesten, kou-
luttajien että varusmiesten
kiistatonta kunnioitusta. Ylil
Heinonen on kehittänyt
omaa työnkuvaansa sekä yk-
sikön koulutukseen kuulu-
via tehtäviä oma-aloitteisesti
ja tuloksellisesti mm. tulen-
johtokoulutukseen liittyen.
Hänen johtamansa harjoi-
tukset ja koulutustapahtu-
mat ovat olleet esimerkilli-
sen hyvin järjestettyjä ja sel-
väpiirteisiä.”
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Porilaispatsaalle ryhmittyneet ko-
mentajat seisovat jokseenkin tiiviis-
sä rivissä.

Kenraalimajurit Olli Rekola ja
Raimo Jokinen, prikaatikenraali
Olli Nepponen ja eversti Jukka
Suviniemi lienevät tuttuja
useimmille “porilaisille”. Näi-
den nyt jo reserviin siirtynei-
den sotilaiden komennos-
saan Porin Prikaatin jou-
kot ahersivat 1970-luvun
lopulta 90-luvun puoli-
väliin. Kutsu yhteiseen
tapaamiseen oli käynyt
kaikille elossa olevil-
le entisille komenta-
jille, mutta paikalle
heistä saapui aino-
astaan neljä. Ly-
hyeen vierailuun
sisältyi muun
muassa tutustu-
minen kan-
sainvä l i seen
koulutukseen.

- Kehitys-
vauhti on ollut
hurjaa. Oman li-
sänsä siihen lienee
tuonut kansainvälisen koulu-
tuksen aloittaminen,  vuosina
1984 - 88 komentajana toiminut
nykyinen kenraalimajuri Raimo
Jokinen totesi.

Kansanedustajaa
tentattiin

Jokisen seuraaja,  prikaatikenraali ja
kansanedustaja Olli Nepponen joutui
vastaamaan poliittisesti varsin ajankoh-
taisiin kysymyksiin. Toimittajat utelivat,
miten hän suhtautuu puolustusvoimien
henkilöstön uuteen koulutusjärjestel-
mään?

- Me tarvitsemme nuorta kouluttaja-
henkilökuntaa nykyisiin koviin harjoitus-
olosuhteisiin ja oman kansallisen puolus-
tuksemme reserviin, Nepponen vakuutti.
Varuskuntien lakkauttamisia koskeviin
huhuihin hän ei halunnut ottaa kantaa.

Kenraalimajuri Olli Rekola on huo-
mannut, että viime vuosina puolustusvoi-
missa on jouduttu tarkoin harkitsemaan,
mihin ja miten vähäiset resurssit kohden-
netaan.

- Suunnitteluhenkilöstö on joutunut
toden teolla miettimään, miten rajallisilla
voimavaroilla päästään asetettuhin loppu-

Entiset komentajat vierailivat prikaatissa.
Moni asia oli muuttunut, mutta jotain vanhaakin löytyi.

Tuttuja tuliaisia Säkylästä
Reunasta reunaan mitattuna etäisyyttä kertyy arviolta kaksi

metriä. Varsin mitätön pätkä - metreissä. Tuolle matkalle
mahtuu kuitenkin viisi Porin Prikaatin komentajaa:

yksi nykyinen ja neljä entistä. Yhteensä reilut 13
vuotta omakohtaista kokemusta ja muistoja
perinteikkään joukko-osaston johtamisesta.

tuloksiin, Jokisen tavoin
Helsingin varuskunnan päälli-

kön tehtävistä reserviin siirtynyt Rekola
arvioi.

Euran Kauttualla eläkepäiviään viet-
tävä eversti Jukka Suviniemi ehti palve-
lusurallaan toimia muun muassa sotilas-
opetuslaitosten opettajana ja johtajana.
Hänellä on varsin selkeä mielipide henki-
löstön koulutusuudistuksesta.

- Minä näen uudistuksen erittäin
tervetulleena. Se tuo upseerin uralle myös
sellaisia, joilla on taustalla jo työkoke-
musta eikä pelkkää teoriaa, Suviniemi
muistutti.

Teksti ja kuva: Matti Vihurila

Vanhoissa vara parempi?

Vierailua isännöinyt nykyinen komentaja
eversti Arto Räty myönsi oppineensa päi-
vän aikana paljon uusia asioita.

- Jotkut minua ihmetyttäneet asiat
ovat saaneet varsin järkiperäiset perus-
teet, kun olen olen keskustellut niistä en-
tisten komentajien kanssa, Räty paljasti.

Paljon oli muuttunut, mutta jotain
vanhaakin vieraat sentään löysivät. Ny-
kyisin Helsingissä asuvien Rekolan ja Jo-
kisen Säkylästä viemät tuliaiset lienevät
kotiväelle varsin tuttuja. He nimittäin ha-
lusivat ehdottomasti ostaa kotiinviemisik-
si tuoreita Pyhäjärven siikoja ja muikkuja.

PORILAISKOMENTAJAT. Vasemmalta
kenraalimajurit Olli Rekola ja Raimo Joki-
nen, everstit Arto Räty ja Jukka Suviniemi
sekä prikaatikenraali Olli Nepponen.
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Kuusi viikkoa sitten hiljalleen liik-
kuvien autojen letka kulki kohti
Säkylän Huovinrinnettä. Vuoden

ensimmäisen saapumiserän alokkaat oh-
jattiin urheilukentälle, josta alkoi siirty-
minen kohti uutta, valtion tarjoamaa ko-
tia. Hiljaisia olivat nuorukaiset, jotka
hämmentyneinä ja epätietoisina saapuivat
kullekin erikseen osoitettuun majapaik-
kaan. Keltanokkaisuudesta huolimatta ar-
meijasta  heillä kaikilla oli varmasti jo
jonkinlainen käsitys. Itsekin olin monta
kertaa kuunnellut, kuinka hylsyt lentelivät
iltanuotiolla. Suurin osa ikäisistäni kun oli
suorittanut varusmiespalveluksensa ajal-
laan.

Kuuden viikon jälkeen, 16. helmikuu-
ta, olen jälleen samalla urheilukentällä,
josta katson alokasaikani  alkaneen. Kans-

sani tarkassa järjestyksessä  seisovat myös
ne samat, reilusti yli tuhat miestä ja naista,
jotka tämän kentän kautta kulkivat kohti
lakisääteistä palvelustaan. Edessäni seiso-
van alokkaan rynnäkkökiväärin piipun ta-
kaa katselen, kun prikaatin komentaja tar-
kastaa meitä. Joukkoa, jonka alokasajan
viime minuutit ovat käsillä.

Muistelen, kuinka vielä muutama
vuosi sitten seurasin sotilasvalaa ihmetyk-
sen vallassa. Suuren joukon tekemät yhte-
näiset liikkeet näyttivät vaikeilta, mutta
vaikuttavilta. Nyt kaiuttimista alkaa kuu-
lua puhetta. Ääni on Porin Prikaatin ko-
mentajan eversti Arto Rädyn. Hän kertoo,
kuinka kuluneet viikot ovat muuttaneet
meitä kentällä levossa seisovia nuoria.
Totta. Sulkeisharjoitukset ovat tehneet
tehtävänsä ja eteenviennit yhtälailla kuin18

lakin päästäottaminen sujuvat jo miltei
vaistomaisesti. Muutoksia on varmasti ta-
pahtunut myös lakin alla.

Kentän laidalla valatilaisuutta seuraa
ennätysmäärä omaisia ja ystäviä, jotka
ovat tulleet todistamaan kauniin talviper-
jantain tapahtumaa. Kun toistan sotilasva-
lan kaavaa esilukijan perässä, yritän tosis-
sani keskittyä sen sanomaan. Valan van-
nomisen jälkeen olo on jotenkin helpottu-
nut. Tuntuu oikealta kuulua siihen isoon
joukkoon, joka on lupautunut tekemään
kaikkensa tämän pohjoisen maan hyvin-
voinnin eteen. Suomi on hyvä maa, kuten
raumalaiset sotaveteraanit valan päätteek-
si laulavat.

 Vannottuna paras

Jääkäri Tomi Saarinen
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Talvi näytti parhaita puoliaan tam-
mikuun saapumiserän  vannoessa
sotilasvalansa Huovinrinteellä. Pri-

kaatin vuosipäivänä, 16. helmikuuta, jär-
jestetty valatilaisuus keräsi paikalle yli 3
000 varusmiesten omaista ja ystävää. Va-
lan kaavan esilukijan, Porin Rykmentin –
Porin Prikaatin killan puheenjohtajan
Pentti Eskolan johdolla runsaat 1 150  alo-
kasta vannoivat  uskollisuuttaan isän-
maalle. Jo perinteiseen tapaan raumalai-
nen Veteraanikuoro Rauman Isku toi ve-
teraanien tervehdyksen uljaiden laulujen
muodossa.

Valakentällä puhunut eversti Arto
Räty valoitti nykypäivän varusmiespalve-
luksen vaativuutta.

- Meillä vanhemmilla on usein tapa-
na väheksyä nuorten sukupolvien koulun,
varusmiespalveluksen tai yleensä elämän

vaativuutta. Voitte olla kuitenkin vakuut-
tuneita, että juuri valansa vannoneiden
nuorten miesten ja naisten varusmiespal-
velus on todella vaativaa. Nykyinen kou-
lutusjärjestelmä runsaine maastopäivi-
neen ja –harjoituksineen on todella tiuk-
kaa – omaan varusmiesaikaani verraten,
voin myöntää sen olevan huomattavasti
vaativampaa kuin minun aikanani. Nyky-
päivän vaativuus vaan usein ilmenee hie-
man eri tavoin kuin aiempina vuosina,
Räty totesi.

Valan ja ohimarssin jälkeen omaisten
ohjelma jatkui lounaalla sekä tutustumi-
sella perusyksiköihin, kalustoesittelyyn,
opetusvideoihin ja Porilaismuseoon. Päi-
vän päätteeksi vanhemman saapumiserän
sotilaat esittelivät taitojaan yleisölle ur-
heilukentällä järjestetyssä toimintanäy-
töksessä.

”Minä lupaan ja vakuutan…”
”Toistakaa saneluni mukaan”

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Matti Vihurila,

Markku Valkealahti
19

"HUOMIO –KATSE OIKEAAN–
PÄIN!"
Valatilaisuus toi Huovinrinteelle
runsaat 3 000 varusmiesten omaista
ja ystävää.

ESILUKIJA. Alokkaat vannoivat soti-
lasvalansa loimaalaisen Pentti Eskolan
johdolla.

KUNNIAA SANKARIVAINAJILLE.
Valapäivän perinteitä noudattaen
eversti Arto Räty, yliluutnantti Jouni
Mäentaus ja alokas Toni Tuominen
laskivat seppeleen Säkylän sankari-
haudalle
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Mannerh
arvosti Po
Mannerh
arvosti Po
Suomen marsalkka Carl Gustav Man-
nerheimin kuolemasta on tänä vuonna
kulunut 50 vuotta. Mannerheim oli
Suomen tasavallan kuudes presidentti,
toinen valtionhoitaja, armeijan ainoa
marsalkka, kolmen sodan ylipäällikkö,
Punaisen Ristin johtaja ja tutkimus-
matkailija, joka kaksi vuotta kartoitti
ja tutki Keski-Aasiaa. Hän osallistui
myös Venäjän - Japanin sotaan ja ko-
mensi ensimmäisessä maailmansodas-
sa venäläistä armeijakuntaa, johon
kuului 40 000 ratsumiestä. Hän oli
huippuluokan ratsastaja ja metsästäjä,
tapojen ja muotien luoja, kirjailija, yksi
aikakautensa komeimmista, sivisty-
neimmistä ja kielitaitoisimmista mie-
histä, Aallon, Nurmen, Häkkisen ja Si-
beliuksen ohella maailmalla parhaiten
tunnettu suomalainen.

LAHJOITUSKIRJE. Mannerheim luovutti
vuonna 1919 lahjaksi saamansa von
Döbelnin kannukset Porin Rykmentille.
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eim
orilaisia

Mannerheimilla oli yhteyksiä
myös Porin Rykmenttiin ja hän
arvosti porilaisten mainetekoja

taistelutantereilla. Vapaussodan päätty-
misen ensimmäisenä vuosipäivänä 1919,
kenraali Mannerheim luovutti Porin Ryk-
mentille uuden lipun Porin Kirkossa. Li-
pun vastaanotti rykmentin komentaja, ma-
juri Hugo Österman. Samalla Manner-
heim myönsi oikeuden käyttää lipputan-
gon kärjen kaulassa vapaudenristin nau-
haa muistuttamaan jälkipolvia Porin Ryk-
mentin osallistumisesta vapaussodan tais-
teluihin. Uuden lipun ensimmäinen kanta-
ja oli korpraali Albin Isaksson. Lippu oli
käytössä talvisodan puhkeamiseen saak-
ka. Porin Rykmentin nykyisenkin lipun
tangossa liehuu Mannerheimin luovutta-
mat vapaudenristin nauha.

Döbelnin kannukset

Sotamarsalkka, vapaaherra Mannerheim
oli uudelleen yhteydessä rykmenttiin
vuonna 1938. Tuolloin hän luovutti lah-
jaksi saamansa Suomen sodan 1808 –
1809 maineikkaan sotapäällikön Georg
Carl von Döbelnin kannukset Porin
Rykmentille. Mannerheimin korkea
arvostus rykmenttiä kohtaan huo-
kuu hänen kirjeestään: ”Olen va-

eim
orilaisia

Teksti: Samuli Vahteristo
Kuvat: Porilaismuseo

kuutettu siitä, että Georg Carl von Döbel-
nin kannukset - korkean, ritarillisen ja
miehekkään sotilashengen symbolina –
ovat hyvässä tallessa Porin uljaassa Ryk-
mentissä”. Nykyisin kannukset ja niiden
lahjoitukseen liittyvät kirjeet ovat esillä
Porilaismuseossa.

Porilaisen kellastuneilta
sivuilta

Porilainen-lehden vuoden 1939 syyskuun
numeron haalistuneet sivut kertovat Man-
nerheimin osallistuneen Karjalan kannak-
sella pidettyyn suureen sotaharjoitukseen.

”Paraatikatselmus alkoi klo
9. Sitä komensi armeijakunnan
komentaja, kenraaliluutnantti
Öhqist, joka ilmoitti sotaväen
päällikkö kenraaliluutnantti Ös-
termanille (Österman oli 20 vuo-
dessa ylennyt kenraaliluutnan-
tiksi ja edennyt rykmentin ko-
mentajasta sotaväen päällikök-
si). Jonkin hetken kuluttua saa-
pui sotamarsalkka Mannerheim

kentälle, ja kenraaliluutnantti Österman
ilmoitti kokoontuneet joukot hänelle.”

Kannaksen sotaharjoitus pidettiin elo-
kuussa 1939, jolloin myös Neuvostoliitto
ja Saksa tekivät hyökkäämättömyyssopi-
muksen. Sopimukseen kuului salainen li-
säpöytäkirja, jonka mukaan Baltian maat,
Puolan itäosat, Bessarabia (nykyinen
Moldova) ja Suomi kuuluivat NL:n etu-
piiriin. Runsaat 3 kuukautta myöhemmin
Suomi taisteli Mannerheimin johdolla va-
paudestaan talvisodassa.

Mannerheim oli suomalaisista päättä-
jistä ainoa, joka oli varma sodan syttymi-
sestä. Helsingin Kaivopuistossa asunut
Mannerheim oli irrottanut maalaukset
taulujen kehyksistä ja laittanut ne suojaan
pommitusten varalta.

EVERSTIN KANNUKSET.
Von Döbelnin kannukset
ovat Porilaismuseon
arvokkaimmat esineet.

MARSKI JA PORILAISET. Paraatikatselmus
vuonna 1939 Karjalan kannaksella.

VAPAUSSODAN TAISTE-
LUJEN MUISTOKSI.
Porin Prikaatin lipputangon
kärjen kaulassa liehuu
Mannerheimin luovttama
vapauden ristin nauha.

ALBERT
EDELFELTIN
LIITU-JA
GRAFIIKKATYÖ.
Von Döbeln ratsasti
joukkojaan katsellen.
Porilaissoturit avasivat
13. syyskuuta 1808
Juuttaan tienristeykses-
sä perääntymistien
pääarmeijalle. Vuo-
teen 1926 saakka
vietettiin Porin
Rykmentin vuosipäi-
vää Juuttaan taiste-
lun päivänä.
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Heinonen ei ole mitenkään outo il-
mestys Huovinrinteen maisemis-
sa. Kadettikoulusta v -78 valmis-

tunut upseeri palveli prikaatissa yli kym-
menen vuotta ennen siirtymistään silloi-
seen Lounais-Suomen Sotilasläänin Esi-
kuntaan Turkuun. Erilaisissa huollon teh-
tävissä hän on toiminut 17 vuotta, niistä
viimeiset runsaat kaksi vuotta sotilaslää-
nin huoltopäällikkönä. Niinpä Heinonen
on valmis, hetkeäkään epäröimättä, vah-
vistamaan sotaväen huollon kuolematto-
man iskulauseen.

- Huolto on iloinen asia, Heinonen va-
kuuttaa tuttu leveä hymy kasvoillaan.

Asevelvollisten huolto on
tärkein tehtävä

Heinosella ei ole pienintäkään epäsel-
vyyttä oman vastuualueensa marssijärjes-
tyksestä. Varusmiehet tarpeineen mene-
vät kaiken muun edelle.

- Huollon tärkein tehtävä näin rauhan
aikana on asevelvollisista huolehtiminen.
Suurin osa heistä aiheutuvista kuluista,
kuten muonitus, terveydenhoito ja ilmais-
matkat, on lakisääteisiä.

Kuulostaa jokseenkin koomiselta, että
varusmiesten huollon ylläpitoon vaadi-
taan palkatun henkilöstön lisäksi 70 eri
komennuspaikoilla työskentelevää varus-
miestä. Prikaatille asetetut joukkotuotan-
tovelvoitteet eli velvoitteet tuottaa sodan
ajan joukkoja kärsivät tästä. Heinonen
laskeskelee, että huollon varuskunnalli-
sissa tehtävissä toimivien varusmiesten
korvaaminen vaatisi arviolta 35 palkattua
työntekijää. Nykyisillä henkilöstöresurs-
seilla huolto toimii aivan sietokykynsä ää-
rirajoilla. Sen osoittaa mm. muonituskes-
kuksen henkilöstön sairaslomien kaksin-
kertaistuminen viime vuonna. Rakenne-
muutoksen myötä prikaatiin lupailtiin

runsaasti uusia virkoja, mutta toisin kävi.
- Esimerkiksi Kainuun Prikaatissa

Kajaanissa tilanne on aivan toinen. Siellä
on työllisyysvaroin palkattua väkeä kym-
menittäin, meillä ei yhtään.

Suurin puute tällä hetkellä on varasto-
sekä ravitsemistyöntekijöiden ohella tek-
nisestä henkilöstöstä, etenkin teknikoista
ja insinööreistä.

- Kuljetusinsinöörin sekä viestin
YVI-insinöörin ja  -teknikon virat ovat lu-
vassa lähiaikoina, Heinonen toteaa. Muil-
ta osin tilanne on edelleen avoin.

KHPV:ssa kavereita vajaa
korillinen

Viimeiset 12 vuotta Liedossa asunut Hei-
nonen on kiireinen mies myös vapaa-aika-
naan. Eniten häntä työllistää Rotary-jär-
jestön Varsinais-Suomen ja Satakunnan
nuorisovaihtoasiat. Nuorkauppakamarin
senaattorin tehtävät vaativat myös oman
aikansa. Kouluvuosilta periytyy yksi ra-
kas harrastus eli musiikki.

- Tuija Sauran kanssa kierrämme ve-
teraanien tilaisuuksissa esittämässä sota-
ajan lauluja. Lukioaikainen orkesterikin
on vielä koossa, Heinonen summaa mu-
siikkiharrastustaan.

Varsin mielenkiintoiselta kuulostaa
myös osallituminen KHPV:n eli Kohtuul-
lisen Hutikan Pyhän Veljeskunnan toi-
mintaan. Heinonen toimii nykyisin Varsi-
nais-Suomen alaosaston puheenjohtajana.

- KHPV etsii kohtuutta. Toivomme
kuitenkin, ettei sitä koskaan löydy, sillä
muutoinhan etsiminen pitäisi lopettaa,
Markku Heinonen valoittaa veljeskunnan
filosofiaa. Jäsenmäärä on tarkoin rajattu:
enimmäismäärä on 24.

- Nykyisellään jäseniä on vajaa koril-
linen eli 22, laulava majuri ynnää. Ja hy-
myilee päälle, totta kai.

“Venyy ja venyy mutta kestää”

Teksti: Matti Vihurila
Kuva: Samuli Vahteristo

Otsikko kenties johtaa
lukijoiden ajatukset tiet-
tyyn välineeseen, mutta
kysymys ei todellakaan
ole siitä. Lausahdus on
sanasta sanaan prikaatin
uuden huoltopäällikön
suusta, joka kantaa kas-
vavaa murhetta alaisten-
sa jaksamisesta. Huolto
pelaa kaiken aikaa “ko-
villa”, mutta resurssit al-
kavat olla vähissä. Maju-
ri Markku Heinosen ku-
vaillessa Porin Prikaatin
huollon henkilöstötilan-
netta tulee väistämättä
mieleen legendaaristen
Kummeleiden lohkaisu,
jossa todetaan, että “yk-
sin on vaikea näytellä
joukkokohtausta”.

PELKKÄÄ HYMYÄ.
Iloisesta olemukses-
taan huolimatta
Markku Heinonen
kantaa kasvavaa
huolta alaistensa
jaksamisesta.
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Sam Sihvon säveltämä ja kirjoittama
Jääkärin morsian toi Kaunialan juh-
lasaliin vuoden 1917 tunnelmia Li-

baun kaupungista, jossa Sam Sihvo toimi
koulutusjääkärinä. Libau oli jääkäreiden
suurimpia koulutuspaikkoja nykyisessä
Latviassa. Sam Sihvon veli, kenraali Aar-
ne Sihvo, on sanoittanut näytelmän laulut.

Muun muassa laulu “Hurraa nyt
komppania kotiamme kohti, Suomemme
suloisille saloille. Oi kallis kotimaa, Suo-
mi sulo Pohjola, ei löydy maata sen ar-
maampaa....” osui Säkylän näytelmä- ja
lauluryhmän iäkkään yleisön sydämiin.

Sotavammasairaalan juhlasalin tun-
nelma kohosi jo kättelyssä vierailevan
ryhmän kajauttaessa Porilaisten marssin
“Pojat kansan urhokkaan, mi Puolan, Lut-
zin, Leipzikin ja Narvan mailla vertaan
vuoti, viel on Suomi voimissaan...”.

Porin Rykmentin veteraanilta
lämpimät kiitokset

Porin Rykmenttiin 2. syyskuuta 1939 pal-
velukseen astunut Jaakko Teuri taputti
lämpöisiä kiitoksia esiintyjäryhmälle.

Kiskolainen 82-vuotias veteraani oli

“Hurraa nyt komppania kotiamme kohti....”

Jääkärin morsian viihdytti
Kaunialan sotavammapotilaita

Kaunialan sotavammasairaalan potilaat viettivät viihtyisän
päivähetken helmikuussa, jolloin sairaalassa vieraillut säky-
läläisryhmä esitti tuokiokuvia tunnetusta laulunäytelmästä ja
aikoinaan kielletystä elokuvasta Jääkärin morsian.

jälleen kuntoutettavana Kaunialassa.
- Tämä on oikein hyvä hoitopaikka.

Parempaa ei olekaan, Kiskon mies kiitteli
ja kertoi haavoittuneensa Kuhmon Loso-
vaarassa. Vihollisen konekivääri teki tep-
posiaan hyökkäyksen tuoksinassa nuoren
miehen oikealle jalalle.

- Mottiin joutuneelta viholliselta yritim-
me vallata korsuja. Miehiä meni päivittäin,
kiskolaisveteraani kertoi ääni väristen
muistellessaan aikaa, jolloin pojat kan-
san urhokkaan taistelivat kotirintamalla.

Omatekoiseen harmaaleppäkep-
piin nojannut vuonna1920 syntynyt
karstulalainen Onni Maunu viihtyi
myös esityksessä.

Hänkin tuumi, ettei Kaunialan
sotavammasairaalaa parempaa hoi-
topaikkaa ole.

- Olen ollut täällä kuntoutetta-
vana toistakymmentä kertaa. Haa-
voituin 27. helmikuuta 1942 rin-
taan, tarkka-ampuja ampui käsi-
varren läpi, Onni puheli.

Sairaalan vapaa-ajanohjaaja
Sari Honkonen kertoi, että 1946
toimintansa aloittaneen Kau-

nialan sotavammasairaalan vanhin potilas
on tällä hetkellä 98-vuotias. Viimeinen alus-
ta asti ollut potilas kuoli pari vuotta sitten.
Kodinomaisen sairaalan 199 hoitopaikasta
130 on varattu vakituisille potilaille ja 70
kuntoutettaville.

Näytelmätervehdyksen Kaunialan so-
tavammasairaalaan toi Eläkeliiton Säky-
län yhdistyksen lähes kolmikymmenhen-
kinen näytelmä- ja lauluryhmä, jonka
matkan Kaunialaan kustansi Huovinrin-

teen Päällystökerho. Ryhmän
esitykset ohjasi Pirkko Mänty-
saari.

Teksti ja kuvat: Suoma Tirkkonen

SOTAINVALIDI.
Porin Rykmenttiin 2.

syyskuuta 1939
palvelukseen

astunut ja Kuh-
mossa haavoittunut

Jaakko Teuri on
ollut Kaunialassa

kuntoutettavana
useita kertoja

vuodesta 1982
lähtien.

- Parempaa
hoitopaikkaa ei

ole, jalkaan
havoittunut
Kiskon mies

puheli ja kertoi,
että toinen

tekonivel
jouduttiin ottamaan häneltä

pois hylkimisen takia.

VIIHDYTYSRYHMÄ ENTISAJAN MALLIIN. Kaunialan sotavammasai-
raalan potilaita ja kuntoutuksessa olevia veteraaneja viihdytti Säkylän
näytelmä- ja lauluryhmä, joka esitti iäkkäälle yleisölle tuokiokuvia Sam
Sihvon tunnetusta laulunäytelmästä Jääkärin morsian.
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Topi Sorsakoski

Laulaja Topi Sorsakoskella on olemuksessaan lähtemätön
boheemin leima, mutta armeijan Topi kävi kuitenkin ajal-
laan ja asiallisesti.

Siihen aikaan, vuosina 1971 - 72, ei ollut kuitenkaan vielä
tietoakaan mistään Topi Sorsakoskesta. Sen hahmon keksi Jussi
Raittinen vasta vuosia myöhemmin.

Porin Prikaatissa palveli kahdeksan kuukauden ajan ähtäri-
läinen sotamies Pekka Tammilehto.

Ja Topi Sorsakoski ilmoittautuu sotamieheksi edelleenkin.
- Koskaan en ole ainakaan tiedostanut saaneeni kutsua kerta-

uksiin. Ilmeisesti sellaista ei tullut edes hamalla 1970-luvulla,
kun elin Helsingissä kieltämättä aika villiä elämää.

- Eivät poliisit ainakaan soitelleet ikinä perään, yhdeksän-
toista Helsingin huumassa vietetyn vuoden jälkeen
luonnon ja rauhan keskelle Ähtäriin palannut
Topi miettii.

Topi Sorsakosken komea hirsitalo seisoo
Ähtärin Jatalan kylässä aivan Ähtärinjär-
ven rannalla. Mantereen puolella hänen
rajanaapurinaan on Asevarikko 7, joka
omalta osaltaan vaikutti ainakin välilli-
sesti nuoren Pekka Tammilehdon ar-
meijaan lähtöön.

- Olin siihen aikaan liberaali va-
semmistolainen, eikä intti tosiaankaan
kiinnostanut. Isoisäni oli kuitenkin ol-
lut pitkään töissä asevarikolla ja ilmei-
sesti hänen esimerkkinsä sai minutkin
lähtemään harmaisiin.

- Kaksi vuotta nuorempi pikkuveljeni va-
litsi toisen tien, vaikka hänenkin lapsuutensa oli
täynnä mukavia kokemuksia asevarikolla vietetyistä
leikkihetkistä.

Kapteeni Mähkän viihdytystehtävät

Monen muun aikalaisensa pohjalaisen tapaan Topi Sorsakoski-
kin suoritti asevelvollisuutensa Porin Prikaatissa Huovinrinteel-
lä. Eikä siellä vietetty aika kaduta vieläkään.

- Usko tai älä, mutta se aika ei tosiaankaan potuta ollenkaan.
Sain sieltä muutamia hyviä kavereitakin, joihin tulee törmäiltyä
edelleenkin, Topi vakuuttaa.

Armeija-aikaisista esimiehistään Topi Sorsakoski muistaa
erityisesti komppanianpäällikkönsä, nykyisen everstiluutnantti
evp. Kauko Mähkän, joka kannusti lahjakkaita nuorukaisia soit-
tamaan jopa sotaharjoitusten aikana.

- Mähkä komensi minut parin kaverin kanssa useammankin
kerran viihdytystehtäviin metsään. Yhdessäkin sissisodassa me
kierrettiin poikien kanssa pitkin metsiä akustiset kitarat selässä ja
aina välillä vedettiin pari biisiä.

- Välillä Mähkä hommasi meidät keikalle upseerikerholle ja
siitä sai aina palkaksi muutaman kuntsarin.

Topin armeija-aikana Porin Prikaatissa oli myös oma bändi,
mutta kukaan muu siinä soittaneista nuorukaisista ei sittemmin an-
tautunut ainakaan hänen tietääkseen ammattimuusikon uralle.

Ura käynnistyi isän yhtyeessä

Elektroniikka-asentajan peruskoulutuksen hankkineen Topi Sor-
sakosken oma ammattilaisuus alkoi heti armeijan jälkeen, kun
hänen Helsingissä asuva Tapio-isänsä värväsi pojan kitaristiksi
Soittajat-yhtyeeseensä.

Siitä alkoi Topin mainitsema villi aika, joka loppui käytännössä

vuoteen 1976 ja pääsyyn Jussi Raittisen The Boys-yhtyeeseen.
- Taiteilijanimi Topi Sorsakosken keksi Jussi kostomielessä.

Alunperin se oli hahmo, joka seikkailee ympäri Suomea haitari
selässä.

- Mutta niin se vain jäi ja nykyisin ne kutsuvat minua Topiksi jo
paikallisessa Esson kuppilassakin, Topi naurahtaa.

The Boys-yhtyettä seurasi Agents, jonka riveissä kitaristi
Sorsakoski pistettiin myös laulamaan. Ensin kysymys oli Bad-
dingin tuuraamisesta, mutta varsin pian rokkarina ja blues-äijänä
itseään pitänyt kitaristi huomasi olevansa naimisissa suomenkie-
lisen musiikin kanssa.

Valinta oli ilmeisen oikea, sillä Topi Sorsakosken nimellä on
myyty kaikkiaan jo uskomattomat 800 000 pitkäsoittolevyä.

- Ihan äkkiä ei uskoisi, että en tiennyt alkuvaihees-
sa edes sitä, mihin pistäisin käteni lavalla. Ti-

lanne oli uskomattoman vaikea, kun
yht´äkkiä ei ollutkaan kitaraa kädessä.

Viimeisimmät levynsä Topi Sorsa-
koski on äänittänyt oman hirsikotinsa
alakerrassa, jonne pääosin itse perin-
teisiä putkivahvistimia myöten ra-
kennettua äänitysstudiota käyttää
myös muutama paikallinen bändi.

- Pojat pitäisi vain opettaa sii-
voamaan, viittaa Sorsakoski nurkissa
notkuviin tyhjiin olutpulloihin.

Nykyisin paukut vähissä

Topilla itsellään on rentun maine, mutta koti
ei ole ollut hänelle koskaan paikka juopotella.

- Miksi ihmeessä minä alkaisin ryypätä täällä,
missä on ihan riittävästi muutakin tekemistä. Mieluum-
min lähden vaikka pilkille rentoutumaan.

- En minä yleensäkään ota viinaa, jos siihen ei ole
mitään syytä. Enkä ryyppää koskaan murheeseen, vaan otan hy-
vässä seurassa ja hyvän meiningin takia.

Topi Sorsakoski kuvaa julkisuudessa kuvattua suhdettaan al-
koholiin vahvasti liioitelluksi.

- Tosiasiassa suhteeni viinaan on hyvin lämmin ja toimiva.
Ennen keikkaa saatan ottaa pari konjakkia ja keikan jälkeen ehkä
enemmänkin, mikäli kaikki on mennyt hyvin.

- Viime aikoina keikkojen jälkeiset paukut ovat tosin jääneet
pakosta vähemmälle, sillä hankin viimeinkin puolitoista vuotta
sitten oman ajokortin. Ei ole tullut edes mieleen, että yrittäisin
ajaa kännissä, Topi vannoo.

Topi Sorsakoski sanoo imevänsä energiansa hyvin menneis-
tä keikoista, yleisön antamasta positiivisesta palautteesta, Ähtä-
rin luonnosta ja lomilta, jotka hän viettää pääsääntöisesti talos-
saan Yhdysvaltain Fort Lauderdalessa.

- Palasin juuri kuukauden lomalta jenkeistä ja nyt tunnen ole-
vani taas täydellisesti balanssissa. Miamin lämpö oli mahtavaa
vastapainoa Suomen märälle ja mustalle syksylle.

- Minä yksinkertaisesti diggaan sikäläistä kultuuria, Topi
hehkuttaa.

Yhdysvalloissa ollessaan Topi Sorsakoski sanoo kuuntele-
vansa kyllästymiseen asti ämyreistä country-musiikkia, mutta
kotona Ähtärissä kyseinen musiikinlaji ei välttämättä enää nap-
paa. Tällä hetkellä Topi soittaa kotona mieluimmin vanhaa
rock´n rollia ja rupista bluesia, haastattelun aikana tilan täyttivät
Richie Blackmoren soolot.

Ihan hyvä sotilas

800 000 pitkäsoittolevyä
myynyt Sorsakoski on

toistaiseksi menestyksekkäin
"porilaissolisti."

Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuva: Markku Valkealahti



2525

”Minä olin hyvä sotilas. En pyrkinyt lus-
muilemaan, enkä tekemään mitään ih-
meempiä juonitteluja. Ei se ollut miten-
kään vastenmielistä aikaa sen enempää
fyysisesti kuin henkisestikään.

Usko tai älä, mutta se aika ei tosiaankaan
potuta ollenkaan. Sain sieltä muutamia hyviä
kavereitakin, joihin tulee törmäiltyä edelleen-
kin”, Topi vakuuttaa.

TOPI TOPPATAKISSA.
Ähtärin hirsikodin alakerras-
sa on pääosin itserakennettu
äänitysstudio.
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- Ensisijaisesti halusin 2. Jääkäri-
komppaniaan, mutta loppujen lo-
puksi sopeuduin nopeasti uuteen
ympäristöön, hän kertoo.

Sopeutuminen uuteen komp-
paniaan ja tupaan käy hänen ko-
kemuksien mukaan nopeasti.
Riittää kun on hieman sosiaalinen
eikä yritä vetäytyä syrjään. Erito-
ten yhteinen päämäärä auttaa so-
peutumisessa.

- Kansainväliseen koulutuk-
seen hakeutuneiden keskuudessa
tuntuu olevan muita parempi yh-
teishenki ja halu oppia muille ikä-
viltä kuulostavia asioita kuten
esimerkiksi taistelutaidot, Heino-
nen valaisee.

Panssarintorjuntakomppani-
assa ei ole lainkaan naisia edus-
tettuina, monien harmiksi. Rat-
kaisu tuntuu hänestä oikealta, sil-
lä PstK:n antama koulutus raskai-
ne sinkoineen ei ole kaikkein ke-
vyimmästä päästä .

-Vaikka en haluakaan vähä-
tellä naisten fyysisiä voimia, en
usko heistä monenkaan jaksavan
panssarintorjujien  raskailla marsseilla,
jotka monille miehillekin ovat tosi rank-
koja, viestimies Heinonen arvelee .

Koulutus antaa
lisämeriittejä siviiliin

Äkkiseltään Heinonen ei osannut nimetä
mitään erityistä syytä, miksi oli hakeutu-
nut kansainväliseen koulutukseen. Lyhy-
en keskustelun jälkeen mieheltä kuitenkin
irtosi muutamia ajatuksia, hymyssä suin.

- Haluun auttaa jengiä… maailman
parantaminen… sisäinen halu.

Vaikka ajatukset tuntuvat aluksi hie-
man kaukaa haetuilta, Heinonen vakuutti
seisovansa vankasti niiden takana. Hän
toivoi myös saavansa varusmiesajan va-
paaehtoisesta koulutuksesta lisämeriittejä
siviiliin.

Kansainvälinen koulutus on hyvin

pitkälle samanlainen kaikilla
komppaniasta riippumatta. Kou-
lutukseen sisältyy paljon oppi-
tunteja ja luokassa istumista,
usein jopa väsymiseen asti. Hei-
nonen kuitenkin myöntää, että
teoria on opeteltava virheiden ja
vahinkojen välttämiseksi. Oppi-
tunnit käsittelevät esimerkiksi
ihmisoikeuksia, sodan oikeus-
sääntöjä, taustatietoja nykyisistä
kriisinhallintaoperaatioista, vie-
raita uskontoja ja englannnin
kieltä.

Viimeisille kolmelle kuu-
kaudelle ajoittuvan kansainväli-
sen koulutuksen aikana varus-
miesjohtajaina on oman saapu-
miserän alijohtajat, jotka opette-
levat miehistön mukana samoja
kriisinhallintataitoja. Koulutus
eroaa huomattavasti aikaisem-
masta.

-Ollaan oltu paljon vähem-
män rähmällään, viestimies Tai-
vassalosta hymyilee.

Barettia pidetään kelillä kuin
kelillä

 Joku saattaa ihmetellä, mitä viestimies te-
kee jääkärien maaperällä, mutta selitys on
yksinkertainen. Heinonen vietti alokas-
kautensa Viestikomppaniassa, mistä hä-
nen sotilasarvonsa on peräisin.  Lisäksi
hän vakuuttaa ylpeänä, että viestimies ei
häviä jääkärille, vaikka joskus saakin
kuulla herjaa violetista väristä joukko-
osastotunnuksen alla. Suomen Kansain-
väliselle Valmiusjoukolle ulkoiset tun-
nusmerkit ovat varsin tärkeitä. Kultainen
leijona baretissa ja “riemukaari” lomapu-
vun hihassa kertovat paljon kantajastaan.

-Barettia pidetään sitten päässä vaik-
ka korvat jäätyisivät, Heinonen kertoo hil-
peänä.

Teksti ja kuvat: Markku Valkealahti

Viestimies Tuomo Hei-
noselle, 19, pääsy kan-
sainväliseen koulutuk-
seen ei ollut itsestään
selvää. Erityisesti käs-
ky siirrosta Panssarin-
torjuntakomppaniaan
tuli hänelle yllätykse-
nä.

Viestimies jääkärien
jalanjäljillä

Viestimies jääkärien
jalanjäljillä



27

- Hakiessani naisten vapaaehtoiseen ase-
palvelukseen huomasin - tosin viime het-
kellä - että vaihtoehtona on myös kansain-
välinen koulutus. Hain siihen, ja tulin vali-
tuksi, Ruusa muistelee armeijauransa al-
kutaivalta. Tulevaisuudessa on haave
päästä Kosovoon  turvaamaan rauhaa.

- Siellä palveleminen tarjoaa mahdol-
lisuuden ihmisten auttamiseen. Samalla
saa nähdä maailmaa ja kerätä kokemuksia,
hän visioi.

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelveluk-
seen hakeutumiselleen Vanhanen ei ole kek-
sinyt edes armeijassa kuluneiden kahdeksan
kuukauden aikana montaakaan syytä.

- Saattaa kuulostaa hassulta, mutta
ehkä jonkinlainen isänmaallisuus oli osa-
syynä tulooni armeijaan, hän kertoo.
Maanpuolustuksen hän näkisi mielellään
osana myös jokaisen naisten elämää. Esi-
merkkinä Vanhanen mainitsee väestön-
suojeluun liittyvien taitojen opettelemi-
sen. Asepalvelusta hän ei voi suositella
missään nimessä ainoaksi vaihtoehdoksi.

- Kaikille naisille tämä ei vain sovi,
hän kertoo kokemuksesta.

AuK:ssa vallinnut
yhteishenki ei unohdu

Aliupseerikurssi oli aluksi Vanhasen eh-

doton päämäärä, mutta alokaskauden
myllerryksissä ehti mieli muuttua useasti.
Lopulta hänellä oli jopa pieni pelko lähteä
Aliupseerikouluun, sillä muutto tutusta
ympäristöstä tuntui ahdistavalta. Nyt kun
kurssi on takana, hän vakuuttaa olevansa
tyytyväinen AuK:ssa saamaansa koulu-
tukseen ja ennen kaikkea siellä vallinnee-
seen yhteishenkeen. Sellaista hän ei ole
kokenut koskaan aikaisemmin. Erityisesti
Team Hauen parissa suoritetut lukuisat
marssit jättivät unohtumattomia muistoja.

Siviilissä opettajana toimiva Vanha-
nen on pystynyt hyödyntämään taitojaan
myös sotaväessä. Hänen mukaansa ope-
tustilanteet niin koulussa kuin armeijassa-
kin ovat varsin samanlaisia.

- Molemmissa paikoissa on kysymys
uusien, ennen kokemattomien asioiden
opettamisesta. Opettaja ja ryhmänjohtaja
tekevät pitkälti samoja asioita, Vanhanen
kertoo kokemuksesta.

Armeijan jälkeen Vanhanen haluaisi
välittömästi opetustöihin. Hakupapereita
onkin tullut läheteltyä ahkerasti.

Tarvitaanko armeijassa
“naisten logiikkaa”?

1.Jääkärikomppanian varusmiehillä on
hyvä motivaatio. Iltaisinkin komppanian

käytävillä kuulee usein englanninkielistä
keskustelua, ja tulevia leirejä odotetaan
innolla.

- Jääkärit tuntuvat kyllä välillä hie-
man “gonahtaneilta”, mutta kyllä sen ym-
märtää, kun odotellaan kotiuttamista,
Vanhanen toteaa. Itselleen hän ei ”gonah-
dusta” vielä suo. Todistaakseen väitteensä
hän paljastaa, ettei tiedä edes päivän tark-
kaa TJ-lukua.

Naisena Vanhanen kokee joutuneensa
perustelemaan näkemyksiään ja ajatuksi-
aan turhan usein, vaikka toiminnan pää-
määrä olisikin ollut sama kuin miehisillä
kolleegoilla. Myös “naisten logiikka” on
aihe, josta usein tulee kommentteja

1.Jääkärikomppaniassa tällä hetkellä
palvelevat 12 naista pitävät tiukasti yhtä.
Varsin laveasta ikäjakaumasta huolimatta
naiset ovat tulleet erinomaisesti toimeen
keskenään.

-  Kyllä meidän naisten logiikalle on
varmasti käyttöä myös armeijassa, Ruusa
Vanhanen tietää.

Mikäli Ruusa
Vanhasta on
uskominen, rouva
kersanttina palvelemi-
nen on mitä ruusuisinta.
26-vuotias nainen on viihtynyt
varsin hyvin sotaväessä.

Kersantti Ruusa Vanhanen on
opettaja - myös
siviilissä

27
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Huumeiden käyttö on tällä het-
kellä kahdeksanneksi yleisin
syy varusmiespalveluksen kes-
keyttämiseen. Puolustusvoi-
mat ei ole kuitenkaan nostanut
käsiään pystyyn huumeongel-
man edessä. Ensimmäisestä
palveluspäivästä alkaen intti
tekee selväksi oman suhtautu-
misensa tähän yhteiskunnas-
samme yhä nopeammin leviä-
vään vitsaukseen.

Tammikuussa Porin Prikaatiin pal-
velukseen astuneita vastassa olivat
Porin kihlakunnan poliisit huume-

koirineen sekä tietysti prikaatin omat soti-
laspoliisit. Kassien ohella kaikki varus-
kuntaan jääneet ajoneuvot tarkastettiin
huolella. Aineita ei onneksi löytynyt.

- Huumetarkastukset eivät rajoitu ai-
noastaan palvelukseen astumiseen, vaan
niitä toimeenpannaan myöhemminkin,
tarpeen ja saamiemme vihjeiden mukaan.
Varusmiehet saavat myös päihdevalistus-
ta. Me teemme kaikkemme todistaaksem-
me, etteivät huumeet vie huolia edes “har-
maissa”, Porin Prikaatin komentaja,
eversti Arto Räty vakuuttaa.

Poliisin puolelta operaatiota johtanut
ylikonstaapeli Hannu Uusitalo pitää yh-

teistoimintaa puolustusvoimien kanssa
tärkeänä.

- Huumepuolella asiakkainamme on
paljon nuoria, joilla on armeija vasta edes-
sään. Jos nuori käyttää aineita siviilissä,
miksei silloin intissäkin. Toki pahimmat
tapaukset seuloutuvat jo etukäteen pois,
Uusitalo tietää.

Huumeet arkipäivää
poliisien työssä

- Törmäämme huumeisiin lähes päivit-
täin, varsinkin kiinniottotilanteissa, ylikons-
taapeli Uusitalo kuvaa nykytilannetta.

Kovimpien huumeiden käyttäjät tar-
vitsevat tuhansia markkoja päivittäisen
käytön rahoittamiseksi. Eräs iltapäivälehti
laskeskeli taannoin narkkarin päiväura-
kan: pitää varastaa kaksi kännykkää ja
kannettava tietokone. Pimeillä markki-
noilla niiden myynnistä saadut rahat ta-
kaavat muutaman tunnin matkan pilvissä.

- Autot, autosoittimet, asunnot, yli-
konstaapeli Uusitalo luettelee satakunta-
laisten huumeveikkojen ja -vienojen suo-
situimpia kohteita.

Uusin ilmiö ovat tilauskeikat. Esimer-
kiksi rakenteilla olevaan asuntoon toimi-
tetut rakennustarpeet ja kodinkoneet hä-
viävät varsin herkästi.

Niitä varastelevat tuskin suunnittele-
vat oman kodin rakentamista, ruusuisesta
tulevaisuudesta puhumattakaan.

“Sopiiko, että vähän
nuuhkastaan?”

MILTÄ HAISEE?
Poliisin huumekoirat
nuuhkivat jokaisen
palvelukseen astuneen
varusmiehen kassin.

"KASSIT AUKI!" Sotilaspoliisit varmis-
tivat, ettei kasarmeille viedä alkoholia tai
muita päihteitä.

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Markku Valkealahti ja Samuli Vahteristo
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Kun todellisuutta ei halua nähdä
Säkylän varuskuntasairaa-
lan käytävällä asteleva
alokas ei päällisin puolin
poikkea kaltaisistaan tam-
mikuun saapumiserän
varusmiehistä. Lievää
levottomuutta lukuunotta-
matta kaveri vaikuttaa
“ehjältä”. Keskustelu
hänen kanssaan kuitenkin
paljastaa, että ulkokuores-
sa  on reikiä. Liiankin
kanssa, sillä alokas on
narkkari.

elämän mullistaneen illan jälkeen alkoho-
li jäi taka-alle. Tilalle tulivat huumeet.
Hasiskin vaihtui varsin pian ekstaasiin.
Sitten edessä oli ensimmäinen varoitus.
Yksi kaveriporukasta otti yliannoksen.

- Ensin siltä meni taju. Sitten kuola al-
koi valumaan suusta. Se vietiin sairaalaan ja
se selvisi, alokas kuvailee tapahtunutta.
Tyynesti, ilman dramatiikkaa.

Perus- ja ammattikoulun jälkeen alo-
kas on käynyt säännöllisesti töissä, mistä
saaduilla tuloilla hän ilmoittaa rahoitta-
vansa käyttönsä. Rikosrekisteristä löytyy
kuitenkin kaksi ajoneuvon luvatonta käyt-
töönottoa.

- Nykyisin aineisiin menee pari sataa
markaa päivässä, hän laskeskelee.

Nyt puhutaan jo  amfetamiinista. Ai-
neesta, jonka yliannostukseen alokas ker-
too erään kaveripiirinsä kuuluneen 23-
vuotiaan naisen taannoin menehtyneen.
Lausahduksesta on turha etsiä tunnetta,
sillä sitä siitä ei löydy.

Huumeiden käyttö näyttää olevan
varsin intiimi asia. Huumekavereiden li-
säksi alokkaan varjoelämästä tietää aino-
astaan nykyinen tyttöystävä, joka ei itse
käytä aineita. Kotona isällä saattaa olla
omat aavistuksensa, mutta työnantaja on
täysin pihalla nykymenosta. Käy ilmi, et-
tei se isäkään isommin välitä. Jo nuorem-
pana rajat kyllä asetettiin, esimerkiksi ko-
tiin piti tulla tiettyyn aikaan mennessä.
Kukaan vaan ei viitsinyt valvoa ja vaatia
sen noudattamista.

- Mikäli töissä tiedettäisiin, että käy-
tän aineita, saisin potkut saman tien.

Siellä siis ainakin on selvät rajat.
Haastatteluhetkellä alokkaalla on ta-

kanaan oman kertomansa mukaan kym-
menen huumeetonta päivää. Siitä aiheutu-
nut levoton olo hänet ajoikin sotilaslääkä-
rin vastaanotolle. Edellinen, amfetamiinia

niin ikään käyttänyt tyttöystävä vietiin
hoitoon väkisin. Hoitojakson jälkeen
meno jatkui entistä hurjempana, alokas
toteaa. Lyhyeksi jääneen asepalveluksen
aikana hänellekin on kahdesti tarjottu hoi-
tomahdollisuutta. Vastaus oli molemmilla
kerroilla kielteinen.

- Hoidosta ei ole mitään hyötyä. Lo-
pettaminen on kiinni vain omasta tahdos-
ta. Vähän niin kuin tupakanpolton lopetta-
minen, alokas kertoo. Hetken päästä hän
pohtii jo vakavissaan omistusasunnon
hankintaa. Huumeiselle elämällekin on
tiedossa päätepiste.

- Seuraavaan kesään mennessä on tar-
koitus lopettaa.

Huumenuoren vastaukset kuulostavat
korvissani varsin tyhjiltä. Lauseisiin sisäl-
tyvä sanoma on toki yksiselitteinen: ai-
neista on helppo päästä eroon, kaikki
kääntyy vielä hyväksi. Sanomaa välittävä
ääni kuitenkin viestii jotain aivan muuta.
Siitä ei ole eriteltävissä kovastikaan toi-
voa, ei edes epätoivoa. Se on narkkarin
ääni.

Haastattelun jälkeen poistun varus-
kuntasairaalasta mieli täynnä hämmen-
nystä. Näinkö narkkari tosiaan ajattelee?
alokkaan kertoma on ollut karua kuulta-
vaa. Viimeksi kuluneiden kahden vuoden
aikana hän on nähnyt, mihin huumeiden
käyttö enemmin tai myöhemmin johtaa:
otetaan yliannos ja kuollaan, velkaannu-
taan diilerille, minkä seurauksena velal-
listen asunnot ja autot hajoitetaan ja velal-
liset piestään sairaalakuntoon. Kaiken
tuon kauheuden rinnalla oma käyttö näh-
dään kuitenkin tyystin ongelmattomana,
omassa hallinnassa olevana asiana, josta
voidaan päästä eroon koska tahansa. Sit-
ten kaikki on taas hyvin.

Todellisuus on kuitenkin - ja valitetta-
vasti - ihan jotain muuta.

Useat nuoret kertovat sosiaalisen
paineen ajaneen heidät huumaus-
aineiden käyttäjiksi. Kaveriporu-

kassa tarjotusta henkosesta ei rohjeta kiel-
täytyä “kasvojen” menettämisen pelossa.
Alokas, tätä luettaessa toki jo kotiutettu,
ajautui käyttäjäksi omasta tahdostaan.

- Pari vuotta sitten ravintolaillan jatkoil-
la yksi kavereista tarjosi hasista, ja halusin
kokeilla. Tätä ennen käytin vain alkoholia,
ja sitäkin lähinnä viikonloppuisin.

Tuon ennalta arvaamattoman, koko
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Säkylän Sotilaskotiyhdistys mukana
Helsinki 2000 -sotaharjoituksessa

Säkylän Sotilaskotiyhdistys mukana
Helsinki 2000 -sotaharjoituksessa

Yhdistyksemme sai viime syksynä
Länsi-Suomen alueen sotilaskoti-
päälliköltä, lahtelaiselta Marjatta

Juholalta kutsun osallistua joulukuussa
järjestettävään Helsinki 2000- sotaharjoi-
tukseen. Sotilaskotijärjestön osalta harjoi-
tus painottuisi poikkeusolojen toimintaan.
Meiltä pyydettiin kahta sisarta sekä autoa
kuljettajineen. Yhdistyksen johtokunnan
päätöksellä harjoitukseen osallistui alle-
kirjoittaneen lisäksi sotilaskodin hoitaja
Merja Lankinen. Varsinaista harjoitusta
edelsi koulutuspäivä Hyrylän sotilasko-
dissa marraskuussa. Tässä tilaisuudessa
suunnistimme autoilla Sipoon kunnan
alueella, jossa osa Helsinki 2000 -harjoi-
tuksesta tultaisiin järjestämään..

Hyrylän harjoitus oli hyvä orientaatio
tulevasta. Meidän lisäksemme siihen osal-
listui sisaria Hämeenlinnan, Lahden, Hy-
rylän, Riihimäen, Turun, Helsingin ja
Rannikon sotilaskotiyhdistyksistä. Suun-
nistuksen ohella koulutus sisälsi mm. kas-
satoimintoja, omavalvontaa, maastoutta-
mista sekä muita poikkeusolojen kanttii-
nitoimintaan liittyviä asioita.

Tästä alkoi valmistautumisemme 7.-12.
joulukuuta pidettävään harjoitukseen. Oma
myyntiautomme siivottiin kiiltäväksi apu-
laiskodinhoitajamme Pirkko Rajalan joh-
dolla. Mukaan varattiin kaikkea tarvittavaa

kuten esimerkiksi naamioverkkoja.
Torstaina 7.12. klo 4.30 lähdimme

kohti Hyrylää. Valitsimme reitin Loimaa -
Forssa - Riihimäki - Hyrylä. Se osoittautui
riittävän nopeaksi. Olimme perillä sovit-
tuna aikana klo 8.00. Alkukokous ja har-
joituksen tavoitteet selvittämisen jälkeen
jokainen autokunta kuittasi varastonhoi-
tajalta kanttiinissa myytäviä tuotteita sekä
kartan suunnistuksen helpottamiseksi.

Me saimme ensimmäisen tilauskei-
kan Tuusulanjärven rannalla sijaitsevalle
entiselle Taistelukoululle heti aamupäi-
vällä. Tyytyväiset asiakkaat ottivat meidät
ilolla vastaan nykyisen Puolustusvoimien
Koulutuksen Kehittämiskeskuksen alu-
eella. Kahvitäydennystä jouduimme pyy-
tämään heti ensimmäisellä ”keikalla”.
Joku asiakkaista pani merkille automme
kyljessä komeilevan tekstin ja kommen-
toi, että tulitteko ihan Säkylästä asti tänne
munkkeja myymään.

Apulaissotilaskotipäällikkö Pirjo Lam-
ga laati puolustusvoimilta tulleiden pyyntö-
jen mukaan listat ja aikataulut myyntikeik-
koja varten. Listojen mukana saimme suun-
nistuskoordinaatit sekä tiedon asiakkaiden
määrästä. Ensin kahvit ja pullat autoon, sit-
ten menoksi. Suunnistustaito ainakin kehit-
tyi, ja perillekin päästiin.

Harjoituksen aikana yövyimme ka-

sarmilla, mikä oli uusi kokemus Merjalle
ja minulle. 10.12. iltapäivällä lähdimme
paluumatkalle yhdessä harjoitusjoukko-
jen kanssa. Perillä Huovinrinteellä olim-
me illalla.

Sotilaskoti-lehden mukaan sotilasko-
tiautot ajoivat harjoituksessa kaikkiaan
2 600 kilometriä. Kahvia kaadettiin kup-
peihin 9 000 litraa.

Teksti: Terttu Inkinen
Kuvat: SA-kuva ja Matti Vihurila

SISULLA. Merja Lankisella (vas) ja Terttu Inkisellä  oli  Helsinki-
harjoituksessa myytävänä lisää sisuakin sitä tarvitseville.

VASTUUN-
KANTAJA.

Länsi-Suomen
alueen sotilas-

kotipäällikkö
Marjatta

Juhola
kantoi vastuun

sotilaskotitoi-
minnasta.
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Onko sotkun munkki-kahvi
nykyisin pelkkä legenda?

Aattoilta Turun kasarmilla.

Keskiviikko 7. maaliskuuta poikke-
si Säkylän sotilaskodin arjesta ai-
nakin yhdessä mielessä: silloin

vietettiin pizzailtaa, mikä tietysti näkyi
tuon italialaisperäisen tuotteen menekis-
sä. Muutoin päivän myyntiluvut kuvaavat
osuvasti varusmiesten nykyisiä kulutus-
tottumuksia.

- Pullatuotteita myytiin yhteensä lä-
hes 1 900, joista munkkien osuus oli 1 771
kappaletta. Yksittäisistä tuotteista ylivoi-
mainen ykkönen oli pumadamunkki, joita
syötiin 928, sotilaskodinhoitaja Merja
Lankinen ynnäilee päivän saldoa.

Pullasarjassa hopealle kiri possu-
munkki tuloksella 494. Perinteistä sotku-
munkkia eli sitä pyöreää kului ainoastaan
137.

“Suolaisten” välipalojen
osuus kasvaa

Entä kahvi? Kai tulevaisuutemme toivot
sentään ymmärtävät jotakin lähes kansallis-
juoman asemaan nousseen kahvin päälle?

- 768 kuppia. Litroina 135, Lankisen
laskin todistaa.

Kyseisenä päivänä limua kului lähes
450 litraa.  Kahvi - limu -ottelun tulos ma-
sentaa entisestään: 1 - 3. Onko se siinä?

Keskiviikko 7.3. sattui olemaan piz-
zailta, jolloin asiakas saa tilaamansa piz-

Limua, pumadoja,
patukoita ja -
nallekarhuja

Pullaa. Sitä Säkylän sotilaskoti myy
eniten, ainakin kun vertaillaan kassan

kautta kulkeneita kappalemääriä.
Kahviakin kitataan edelleen run-
saasti, mutta limu rynnii voimak-
kaasti eteenpäin. Porilainen-lehti

selvitti, mitä sotilaskodista nykyisin
ostetaan. Keväisenä keskiviikkona

kassakoneiden taltioimat myyntiluvut
yllättivät sotkun väen itsensäkin.

zan suoraan pöytään. Nälkäiset suut veti-
vät 202 pizzaa, kun normaalisti niitä ku-
luu päivässä viitisenkymmentä. “Suolais-
ten” välipalojen kulutus on ollut kasvus-
sa jo jonkin aikaa. Erilaisia sämpylöitä
täytteineen syödään päivittäin noin 500.

Makeakin maistuu

Karkki maistuu myös parikymp-
pisille naisille ja miehille. Esi-
merkiksi erilaisia suklaapatukoita ah-
detaan suihin keskimäärin 300 patukan
päivävauhdilla. Karkkipusseja ostetaan
runsaat 250.

Sotkun valikoimista löytyy toki muu-
takin kuin syötävää ja juotavaa. Lehtiä,
aseenpuhdistuspuikkoja, lusikka - haaruk-
ka -yhdistelmiä, nalleja ... Nalleja?

- Pienten maastopukuisten nallekar-
hujen kysyntä on varsin vilkasta, Merja
Lankinen paljastaa.

Mihin ne päätyvätkään, on Lankiselle
arvoitus. Turvaksi varusmiehen omaan
makuupussiin vaiko tyttö- tai poikaystä-
vän viereen muistuttamaan isänmaataan
palvelevasta nuoresta?

Vaikka perinteinen munkki-kahvi -
yhdistelmä näyttääkin jääneen muiden
tuotteiden jalkoihin, jotain pysyvää silti
on.  Pienet sinikantiset iltalomakansiot
ovat kuuluneet sotilaskotien valikoimiin

ties kuinka kauan, ja niiden kysyntä on
edelleen vilkasta. Kaikkien varusmiesten
ei kuitenkaan tarvitse itse ostaa tätä peilin,
kamman, pari hakaneulaa ja muistiinpa-
novälineet käsittävää kokonaisuutta, sillä
osa niistä näyttää kiertävän perheessä isäl-
tä pojalle.

- Sain tämän isältäni, joka palveli va-
rusmiehenä 70-luvun lopulla, valokuva-
ajamme, viestimies Markku Valkealahti
esittelee ylpeänä omaa kansiotaan.

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Markku Valkealahti

VOITTAJA.
Pumada-munkki (kesk.) peittosi
sokeroidut kolleegansa mennen

tullen.
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Viherhiukkaset Koonnut Marjaana Vihottula

� Vuosi 2001 aloitettiin tutustumalla joogan ja rentoutuksen
saloihin Oili Halmeen opastuksella. Kuntotalossa pidettyyn
tilaisuuteen osallistui 3 sotilaskotisisarta.

� Rohkeat sisaremme saunoivat Katismaan saunassa ja  pu-
lahtivat avannossa 5.2. Arktisiin olosuhteisiin tutustumassa
oli 17 sisarta.

� Uusien sisarten koulutuspäivä järjestettiin 8.3.

12.1. I/2001-saapumiserän tulotilaisuuksissa esiintyivät The
Grammers ja Lahjan Tytöt.
14.1. alokkaiden tulojumalanpalveluksissa jaettiin Sotilasko-
din lahjoittamat virsikirjat.
30.1. varusmiesten viihdetilaisuuksissa esiintyi LAB-yhtye.
16.2. Porin Prikaatin vuosipäivänä sotilaskoti lahjoitti prikaa-
tille kaksi Eko Aims -asetta.
Yhdistys päätti tukea Utön varusmiesten vapaa-ajantilojen
kalustamista.

� Tulevia tapahtumia

28.4. veteraanijuhla Huittisissa.
5.5. sisarten koulutusristeily, ilmoittautumiset Tuija Ryömäl-
le.
Kesäkuussa tutustumme Esihistorian Euraan.

� Palkitsemiset

16.2. Porin Prikaatin vuosipäivänä Liisa Räsäselle luovutettiin
Porilaisristi. Onnittelut Liisalle.

� Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry:n johtokunta v 2001:

Puheenjohtaja Eeva Luoto varsinainen jäsen
Varapuheenjohtaja Susanna Vuorinen varsinainen jäsen
Koulutusvastaava Marja Syrilä varsinainen jäsen
Alokastilaisuuksista
vastaava Aune Levander varsinainen jäsen
Tiedotusvastaava Marjaana Vihottula varajäsen
Tarjoilujaoston päällikkö Raija Rinne varsinainen jäsen
Kirjastojaoston päällikkö Liisa Räsänen varsinainen jäsen
LSK-jaoston päällikkö Terttu Inkinen varsinainen jäsen

Marita Torkkeli varajäsen

Yhteysupseeri Harri Sahlstein
Sotilaskodinhoitaja Merja Lankinen
Kokouksien sihteerinä Tuija Ryömä

Johtokunta kokoontuu kerran kuukaudessa.

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

Ohjelma:

Klo 12.00 Kahvihetki Säkylän sotilaskodissa ja kalustonäyttely Porilaisaukiolla
Klo 13.00 Seppeleenlasku Huovinrinteen Porilaispatsaalla
Klo 13.30 Killan vuosikokous uuden koulutusrakennuksen auditoriossa
Klo 14.30 Tutustuminen koulutusrakennukseen
Klo 15.00 Vuosijuhla koulutusrakennuksen auditoriossa
Klo 16.15 Päivällinen varuskunnan muonituskeskuksessa
Ruokailun jälkeen on mahdollisuus tutustua Porilaismuseoon.

Linja-auto lähtee Turun Tuomiokirkon edestä klo 10.00.

Tervetuloa vuosikokoukseen ja -juhlaan. Tuo mukanasi uusiakin porilaisia!

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry:n hallitus

Tervetuloa Porin Rykmentin - Porin
Prikaatin Killan
vuosikokoukseen

Säkylän Huovinrinteelle
19.5.2001
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Varusmiespalvelusta
aloittavien omaisil-
le järjestettävän in-

fotilaisuuden idean keksi
eräs paikallinen äiti lähettä-
essään poikaansa armei-
jaan. Hänellä ei ollut etukä-
teen mitään tietoa pojan tu-
levasta palveluksesta.

-Tartuimme äidin ehdo-
tukseen ja saimme kaikkien
yhteistyötahojen varaukset-
toman kannatuksen, kertoo
Porin Rykmentin-Porin Pri-
kaatin killan puheenjohtaja
Pentti Eskola.

Kun tammikuun saapu-
miserän palvelukseen astu-
mispäivä, 8. 1. 2001, lähes-
tyi,  omaisille järjestettiin
info-tilaisuus Loimaan Ve-
teraanituvalla.

- Väkeä tuli paikalle lä-
hes 30 henkeä. Olimme to-
della tyytyväisiä tähän mää-
rään, kertoo Pentti Eskola.

Tilaisuudessa kapteeni
Pasi Lehtonen Porin Prikaa-
tista  kertoi niin alokkaan
arjesta, koulutuksen sisäl-
löstä, koulutuksen rungosta
kuin koulutusmahdolli-
suuksistakin. Hän myös
vastasi moneen ihan käy-
tännön kysymykseen, jotka
koskivat mm. lomia, lomamatkoja ja va-
rusteita.

Sosiaalikuraattori Mirjami Maan-
pää kertoi sosiaalisista eduista ja  varus-
miehen jaksamista tukevista palveluista
armeijassa.

Toimittaja Maire Soiluva puhui per-
heen näkökulmasta ja saamistaan koke-

Loimaalla tehtiin historiaa:

Asiallista tietoa asevelvollisten
omaisille

Loimaalla järjestettiin varusmiespalveluksen
aloittaneiden vanhemmille, vaimoille ja muille
omaisille tilaisuus, joka lienee ensimmäinen
koko Suomessa. Järjestäjinä toimivat Porin
Rykmentin-Porin Prikaatin kilta ja Maan-
puolustuskoulutus ry:n Loimaan paikallis-
osasto. Paikalla oli lähes 30 omaista.

muksista. Hän painotti it-
senäistymisen molemmin-
puolisuutta: Vanhempien
on syytä itsenäistyä sa-
malla lapsestaan kun lapsi
itsenäistyy palvelusaikana
vanhemmistaan. Jos va-
rusmiespalvelus ei suju
vanhempien toivomalla
tavalla, on syytä muistaa,
että palvelusta suoritta-
massa on kuitenkin nuori
itse ja ratkaisut ovat hä-
nen.

Varusmiestoimikun-
nan edustaja kertoi käy-
tännönläheisesti miltä ar-
meija tuntuu, maistuu,
haisee ja miten mukavaa
siellä on kavereiden kans-
sa.

-Tulemme varmasti
järjestämään vastaavan-
laisen tilaisuuden seuraa-
valle palvelukseenastu-
miserälle ja toivomme vä-
hintäänkin yhtä runsasta
osallistumista, kertoo
Pentti Eskola.

-Saimme prikaatista
vihreää valoa myös sille,
että jos tilaisuudet onnis-
tuvat täällä, ne voidaan
mahdollisesti lanseerata
muuallekin, jopa koko

Suomeen, Eskola myhäili tilaisuuden
jälkeen tyytyväisenä.

Tilaisuudessa puheenjohtajana toi-
mi Loimaan Seudun sotaveteraanien
Tuki- ja perinnejaoston puheenjohtaja
Matti Vainio, joka myös esitteli Veteraa-
nitupaa. Maukkaat kahvit tarjosi Sotave-
teraanien naisjaosto.

Kirjoittaja, toimittaja  Maire Soiluva
valotti varusmiespalvelusta perheen
näkökulmasta. Soiluva muistutti,
että palvelusta on suorittamassa
nuori itse, joten myös ratkaisut sen
suhteen ovat hänen omiaan.

Kuva: Kari Nummila
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Intinvihreä VW-pakettiauto tummennettui-
ne laseineen on ensisilmäykseltä jokseen-
kin pelottavan näköinen. Mieleeni tulee

George Orwellin kuuluisa romaani 1984, jos-
sa “Isoveli valvoo”. Ei ole kuitenkaan syytä
huoleen. Autolla liikkuvat Porin Prikaatin so-
tilaspoliisit toki valvovat työkseen, mutta ovat
pohjimmiltaan ihan mukavia tyyppejä.

- Nykyiset sotilaspoliisitehtävät vaativat
partioautolta varsin paljon, sotilaspoliisi, soti-
lasammattihenkilö Teemu Hakamäki aloittaa
auton esittelyn.

Uutta autoa käytetään pääasiassa partioin-
tiin sekä kiinniotettujen kuljetukseen ja nou-
toon. Varustuksensa puolesta se on myös oi-
vallinen kenttäjohtamispaikka vaativissa ti-
lanteissa kuten esimerkiksi laajamittaisissa et-
sinnöissä. Ohjaamosta löytyy tilaa tarvittaessa
kahdeksalle henkilölle. Takaosassa on yksiöt
“asiakkaalle” sekä tietysti sotilaspoliisin par-
haalle kaverille, sotilaspoliisikoiralle. Auto-
maattivaihteisto, 4-veto ja ilmastointi takaa-
vat varsin herkulliset puitteet sotilaspoliisien
vaativille tehtäville.

- Kyllä tätä on odotettukin, Hakamäki
huokaa.

Uuden auton kuljettaminen edellyttää eri-
tyisen hälytysajoneuvokurssin suorittamista.
Niinpä varusmiessotilaspoliisit eivät voi toi-
mia sen kuljettajina.

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Markku Valkealahti

Kauan odotettuKauan odotettu

"SEIS–SOTILASPOLIISI!"
Asiattomat liikkujat saavat varautua
sotilaspoliisien pysähtymiskomentoon.

OMA KOPPI PYÖRILLÄ. Spollarien paras
kaveri matkustaa 1. luokassa kaikessa
rauhassa.
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Teksti: Matti Vihurila Kuva: Samuli Vahteristo

Ensimmäiset
viestiristit “jalkaväen” viestimiehille

Viestiaselaji jakaa vuosittain valtakunnallisen
viestiristitoimikunnan myöntämiä Viestiristejä
tunnustuksena aselajien hyväksi tehdystä pit-
käaikaisesta maanpuolustustyöstä. Ensimmäi-
sille Porin Prikaatissa palveleville “jalkaväen”
viestimiehille kyseiset ristit myönnettiin

Prikaatin esikunnassa järjestetyssä luovutustilaisuudessa eversti Arto Räty (oik.) luovutti
Viestiristit luutnantti Veijo Kynnysmaalle (vas.), luutnantti Jukka Anttilalle, yliluutnantti
Hannu Mäkelälle, luutnantti Jyrki Alaselle, yliluutnantti Kari Salolle ja kapteeni Rauno
Riitingille.

5.3.2001. Viestiristin saivat kapteenit Mikko
Kaipainen ja Rauno Riitinki, yliluutnantit
Hannu Mäkelä, Pasi Nyström, Harri Sallinen,
Kari Salo ja Jari Väisänen sekä luutnantit Jyrki
Alanen, Jukka Anttila ja Veijo Kynnysmaa.
Toimitus onnittelee lämpimästi.
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2. Jääkärikomppania

Suomen Kansainväl

Tupa 1

Kok Paavola Juhani 19 v
Kauhava
Sämpylä huuleen ja menoksi, sotkuun up-
poaa huntti päivässä. Hymyä! Motto: ”Tur-
vat kiinni, hiljaisuus tuli 3 sekuntia sitten!”

Kok Segler Jussi 20 v
Espoo
Cheke. Kokelas selleri. Särmääkin sär-
memmän komento ja huoltojoukkueen ko-
mentaja. Sotilas vailla verta. Tupa 1:n
ATK-vastaava. Hertta addikti. Motto:
”Hiukka päällikköö!!”

Kok Hyry Lauri  20 v
Äkäslompolo
Vasemmistoradikaali, joka löi päänsä
RUK:ssa ja ryhtyi kasvissyöjäksi. Menetti
rastansa armeijalle. Lauri ei turhia spen-
naa. Kuuntelee Popmaalia. Motto: ”Onko
kenelläkään porkkanoita?”

Kok Niskanen Jukka 19 v
Sonkajärvi
Tuvan kehonrakentaja, kreatiinin suurku-
luttaja. 4 tankkausta päivässä. Isona Jukas-
ta tulee vanginvartija. Sukevan orhi! Se
isompi, nuorempi ja komeampi Niskanen.
Motto: ”Tänään salille?”

Kok Huttunen Pekka 20 v
Oulu
Pekka on Suomen kovin koskimeloja.
Ehkä Pori Brigadin särmin baretti. Motto:
”I’ll take you on an adventure of your life!”

Kok Burtsov Petri  20 v
Salo
Proteiini… malto… kreatiini, ihan mitä
vaan, kesällä mä oon teräsmies. ”Ilmoitti
kokelas Burtsov, kokelas.” Vapautui käsi-
raudoista! Tuvan jukebox yhdessä Huttu-
sen kanssa, ilmoitti TeeJii. Motto: ”Fists in
the air in the land of hypocracy!”

Kok Renko Jari-Pekka  20 v
Kauhava
Kauhavan kauhu. Tappaja Jumalan armosta.
Motto: ”Poznan WrowLaw Katowice!”

Kok Ahtola Arto 19
Turku
Seitsemän meren kauhu. R2, he loved the
life of a sailor. “This is Bravo niner,
ööh…” Motto: “Todellakin!”

Tupa 2

Slum Lehtinen Maria 19 v
Jämsä
Uusi tulokas Keuruulta, joka suojelee
komppaniaa myös bakteereilta. Ei vaihda
kahta: Tieteen kuvalehteä ja Savage Gar-
denia. Motto: ”Tänne täytyy saada pesuai-
netta.”

Jääk Hakala Heidi-Maria 19 v
Tampere
Jos jossakin pitäisi jotakin tehdä, katoaa
tämä kuski autohalleille. Uskollinen uniki-
rahville. ”Saisiko maistiaisia?” Motto:
”Yli siitä, missä aita on matalin!”

Alik Koro Helena 20 v
Tampere
Tekee outoja lämmitysliikkeitä ja kuluttaa
päivärahansa sotaleluihin ja suklaaseen.
Alikersantti, jonka puheesta kuuluu selvä
Tampere.

Kers Vanhanen Ruusa 26 v
Tekee vaikutuksen niin varusmieheen,
vänrikkiin kuin kadettiinkin. Neiti maan-
tiedonopettaja, joka ei erota kuusta män-
nystä. ”Paitsi just sen mie tiiän!” Motto:
”Right -turn!”

Jääk Rajamäki Piia 19 v
Pori
Kaljusta alokkaasta kasvoi gonahtanut kk-
taistelija. Vihaa italialiasta poppia ja mop-
paamista. Ei syö hernekeittoa edes metsäs-
sä. Puree, jos piirtelyharrastusta häiritään.
Motto: ”Aevan sama. Mitä välii? Ketä
kiinnostaa.”

Jääk Järvinen Hanna 23 v
Keuruu
Hanna ”tuokaamullekaksierilaistamunk-
kia” Järvinen. Tyttö, jonka sisu kasvoi aa-
mujen vähetessä. Hiuksia enemmän kuin
muulla komppanialla yhteensä. Motto:
”Hei, mä käyn vielä katsomassa onko mun
kaappi kiinni...”

Jääk Seppälä Katri 20 v
Eura
Komppanian tyttöpuolinen karkkihylly.
Aina tulossa laivalta ja kaappi kuin kaupan
karkkihylly. Ei syö valtion ruokaa. Motto:
”Tadaa... tukisukkahousut!”

Jääk Uimonen Sini  20 v
Hollola
Sisäisti muita paremmin huomion huuta-
misen, mutta muuten onkin asioista pihal-
la... Hänellä on omalaatuinen viha-rakka-
us-suhde. Motto: ”Ai mitä? En mä nuku
kunhan lepään...”

Jääk Männistö Marianne 19 v
Kokemäki
Tuvan salaperäinen juonittelija, jonka yöt
kuluvat musiikkia kuunnellen ja kokelaita
tanssittaen. Aamusta särmää 5 min ja lopun
ajan juonittelee salaperäisesti hymyillen.
Ilahduttaa tupatovereita pienillä ”yllätyk-
sillä”!

Alik Suominen Jenni 19 v
Vaasa
Tyttö, joka puhuu unissaan yhtä kimeästi
kuin valveilla! Motto: ”Mitäs hyvää syötä-
vää...?”

Suomen Kansainväl
Jääk Tietäväinen Marika  21 v
Jyväskylä
”Se ketä on sen käivärän kanssa naimisis-
sa”. Herää hitaasti aamuisin, mutta jaksaa
jatkaa pitkälle yöhön. Komppanian hymyi-
levä ylioppilastyttö ja alkoholin kohtuu-
käyttäjä, joka rakentaa ansoja lomilta pa-
laaville ”tupasisarilleen”. Elää Nalle Puh -
aikaa. Motto: ”Kaappi on särmä, jos se me-
nee kiinni.”

Jääk Hyvönen Eija 25 v
Jyväskylä
Hoitaa hulluja myös siviilissä. Komppani
lääkelaukku. Ei jätä yliluutnantin pientä-
kään toivetta täyttämättä. Vietti puolet ar-
meijasta puhelimessa. Kertoo hävyttömiä
iltasatuja. Motto: ”Missä on minun avai-
met/lapaset/hattu...”

Tupa 3

Alik Reinikainen Kosti 19 v
Jyväskylä

Kok Nahi Sakari 19 v
Kankaanpää

Kers Manninen Mikko  20 v
Vaasa

Alik Alhola Kalle  20 v
Tikkurila

Kok Lassila Ilkka  20 v
Vaasa

Kok Martikainen Jyrki  20 v
Joensuu

Kok Saukko Miikka  20 v
Oulu

Tupa 4

Alik Varpalahti Jukka
Alias ”varpanaattori”, alokkaiden todelli-
nen kauhu, kertovat tarinoita P-kaudesta
vielä pitkään. Ylikersantti/skappari synty-
essään! Ei viihdy lomilla.

Alik Sinko Joni-Mikael  20 v
Turku
Huittisten parkettien partaveitsi. Viikon-
loppuisin harvinaista sähläystä. Jos haet
miestä, niin löydät hänet Turun Marilynis-
tä baarin tanssilattialta pellit kiinni. Sinko
ja korvat, legendaarinen yhdistelmä.

Alik Sintonen Jarmo 20 v
Tampere
Tukkamalli sitä luokkaa, että ”pekka” mei-
naa napsahtaa. Viikonloppuisin tapahtuu ja
sattuu, muttei kerro tupakavereille. Teki
Turun ristiretken ja rakastui kaikkeen muu-
hun kuin Aurajokeen. Motto: ”Vaihto nuo-
rempaan!”

Alik  Mettälä Jarmo  19 v
Iitti
Kotiutumispäivää odotellessa! Täydellinen
gonahdus lähestyy! Osuma! Motto: ”Tämä
toiminta kiinnostaa minua yhtä paljon kuin
ruohon kasvaminen.”

Alik Suominen Harri  19 v
Salo
Tornarit ry:n puheenjohtaja. Alias ”Dirty”.
Tuvan levein hymy! Aina hymysuin liik-
keellä. Tuvan rasavilli. Teini! Mies, jolla
on rikkain pintaverenkierto naamassa!
Motto: ”Ei ole todellista, hevosmiehet ker-
toivat, en tiedä, ei mene vahvasti.”
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linen Valmiusjoukkolinen Valmiusjoukko
Alik Laaninen Aki  20 v
Kokkola
Tuvan pappa-hahmo, morttien kanssa omat
koulutusmetodit. Motto: ”Puolin askelin,
puolin askelin!”

Alik Salomaa Aki 20 v
Turku
Mies sai hiljattain elinikäisen porttikiellon
baariin, joten eiköhän se kerro hänestä tar-
peeksi! Poistuu baarista aivan omaan tyy-
liin. Dokaaminen aina ennen kihlattua.
Vemppaus, lomat ja gonahdus todella tut-
tua. Motto: ”Moi kulta, Manninenkin tuli
käymään.”

Alik Kemppi Lasse  19 v
Lappeenranta
Tuvan oma mie sie -mies! Mies puhuu niin
väärin kuin mahdollista! Gonahti aivan
varmasti. Lappeenrannan kultakurkku (ra-
kastan kultaisia suihkuja). Motto: ”Ei oo
penniäkään kiinni.”

Alik Alapaattikoski Tomi  20 v
Turku
Mies, kenelle naiset ovat kaikki kaikessa.
Joka lomien jälkeen on tarinaa kerrottavak-
si… Mä oon reissumies… en todellakaan
tiedä mistä herään, mikä maa, mikä pla-
neetta. Koulutusta jäljellä 5 kuukautta, lo-
mia jäljellä 0. Motto: ”Meillä on bileet joka
kerta kun on lomat.”

Alik Niskanen Petri 19 v
Lappi
Tuvan hiljaisin mies, mutta tarpeen tullen
antaa palautetta! Motto: ”Ja rauha maas-
sa…”

Alik Kuronen Tuomas  19 v
Helsinki
Morttien kurjuus. Saa adrenaliinin virtaa-
maan miehen suonissa. Omaa komppanian
häiriintyneimmän katseen. Miehen puheet
eivät ole normaaleja. Motto: ”Viva la guer-
re, viva la mort, vive le sacré mercenaire!”

Tupa 5

Jääk Romo Sami  20 v
Helsinki
Legendaarisen sinkoryhmän jäsen, joka
ampuu singoilla tarkemmin kuin tarkka-
ampujat kiväärillä. Oli aina menossa
vemppaan, muttei ikinä mennyt. Motto:
”Ai, ai, ai, ai… Oi, oi, oi, oi… Mä oon ai-
van rikki!”

Jääk Viinikka Asko 19 v
Seinäjoki
Komppanian pahanhajuisin kaasuvoimala,
hänen takiaan ovessa lukee: Normaali ih-
minen olisi jo kuollut. Komppanian isoin
kuski, ehkäpä koko prikaatin… Motto: ”Di
diidy diidy di, mm, mm, mmm!”

Jääk Kelhä Olli  19 v
Tervola
Komppanian särmin lämäri, piti pystyssä
lähes yksin lääkintäryhmää loppusodassa.
Kirjakielen ammattilainen. Motto: ”Aina
löytyy jotain parempaa.”

Jääk Mansikkamaa Santtu  20 v
Kuopio
Kuului kuuluisaan sinkoryhmään, vaikka
ampuikin komppanian ainoan ”kovan”
Apilaksen ohi. Puhuu aina kuivaushuo-
neessa naisystävänsä kanssa puhelimitse.
Motto: ”No onko sillä mitään väliä!”

Jääk Möttönen Atte  21 v
Turku
Toisinaan kv-kaudesta innostunut. Kotiu-
tui henkisesti tammikuussa. Nopea raha,
villi seksi ja nukkuminen ovat IN. Täysin
urbaani yksilö: Tampereen yläpuolella ei
ole elämää. Kuuluisa sikiönukkuma-asen-
tostaan, taisi jäädä lääkintämieskurssilta
rektaalilämmön mittaus mieleen… Motto:
”Loppuisi jo nyt tämäkin.”

Jääk Kapp Herman  19 v
Savonlinna
Komppanian komein jätkä. Trubaduuri
vailla vertaa, jolla on naisia kuin tähtiä tai-
vaalla. Tuleva julkkis, joka kuolee 33-vuo-
tiaana. Motto: ”Aijaha, miks?”

Jääk Rinta-Loppi Antti  19 v
Jalasjärvi
Mr. Positive. Ikuinen suomalaisten sketsi-
en fani, jonka repertuaarista löytyvät kaik-
ki kummeli- ja pulttiboishahmot vuodesta
1989. Motto: ”Tulipahan tempaastua.”

Jääk Immonen Mikko  19 v
Imatra
Komppanian epäsosiaalisin mies, ärsyttä-
misen ammattilainen (ainakin joidenkin
mielestä). Aina peliliikkeitä Eskolan kans-
sa, hitsaa aina Kappin kanssa… Motto: ”Ja
eiku Pasia huoltamaan!”

Korp Hylkinen Leo  20 v
Oulu
Komppanian särmin taistelija, joka kävi
komppanian päälliköltä kysymässä, onko
viiden viikon gineksestä mitään vaivaa…
Murtui lopulta ja olikin vain neljä viikkoa!
Toimi sinkoryhmän johtajana melkein
kaikki sodat. Motto: ”Nyt loppui pussy-
meininki!”

Jääk Silfer Jari  18 v
Pori
Prikaatin kovin jätkä pilkkomaan puita.
Kaatelee autoja vapaa-ajallaan.

Jääk Mantin Tony  19 v
Helsinki
Kaikkitietävä Mantin on asiantuntija kai-
kissa asioissa. Tuvan svensk-språke, jolta
Tuhkanen kyselee aina ruotsin sanoja.
Motto: ”Ei, asia on näin…”

Jääk Tuhkanen Teemu  20 v
Loviisa
Irstas herrasmies, sinkoryhmän keskisor-
men rystynen… ainakin omien sanojen
mukaan! Aina liian monta rautaa tulessa.
Motto: ”Kukkiihan se perunakin kerran ke-
sässä…”

Tupa 6

Jääk Korkala Turo  20 v
Yli-Ii
Tuota noi… Mies, joka tietää kaikesta
”kaiken”. Silli. Kuutamo-turo, tähtitieteili-
jä. Motto: ”Mitä sillä on väliä, jos puhuu
’vähän’ lantaa.”

Jääk Helminen Vesamatti  20 v
Espoo
Toiminta-alue metsässä rajoittuu Pasin lä-
himaastoon. ”Hei mehän jäädään varti-
oon!!” Varpaan kynnen leikkuusta 2 viik-
koa vemppaa. Särmä pasikuski. Motto:
”En oo tulos, en oo menos!!”

Jääk Nordlund Mats-Erik  19 v
Maalahti
Nordberg. Nordman. Nortti. Nukkuva
ruotsalainen, lopen uupunut spade. Motto:
”Zzzzzz!”

Jääk Kalliomaa Tero  19 v
Laihia
Tuvan ainut särmä faitteri. Tosi särmä.
Mies, jolle sotkun kirjaston kirjat eivät riit-
täneet. Motto: ”Tupa kuntoon! -TKS- mi-
nuutti!!”

Jääk Appelroth Reijo  20 v
Mikkeli
Europoppari Mazdallaan Mikkelistä…
Lollipop (se on sitä jotain). Mikkelin halut-
uin tanssija, korokkeen kuningas. Motto:
”Helminen, turpa kiinni!”

Jääk Roos Toni  21 v
Pori
Kolme aina parempi kuin yksi, ”kuulin jos-
tain”. Aerobiccasi itselleen kaksi kun-
toisuuslomaa. Motto: ”Bravo 9, this is bra-
vo 12…, hei missä maassa me ollaan?!”

Jääk Mattsson Kennet  20 v
Maalahti
Puhuu ruotsia, huutaa suomea! Kaappi
aina täynnä munkkeja, karkkia ja muuta
hyvää. Ei jaa kenenkään kanssa. Tappaa
puhelimella. Nuuskakauppias: jos ei olisi
Mattssonia, niin Porin Prikaatilla ei olisi
nuuskaa… Aina vaiheessa… Motto: ”Kos-
kaan ei ole kiire.”

Jääk Hujanen Jouni  20 v
Turku
3. joukkueen apukouluttaja. Tip-top-taiste-
lija. HL-lomat loppuu aikanaan, mutta
PV:llä pääsee aina lomille.
Ikivemppa…”en pysty, lähden veksiin”.
Aina punkka rytyssä. Tuvan laiskin sotilas!
Motto: ”Virhe on tapahtunut.”

Korpr Iso-Aho Juha  20 v
Ullava
Tuleva poliitikko. Vemppaa päästäkseen
pelaamaan Diplomacya tai Riskiä. Kärsii
kroonisesta kuumetaudista. Sääli-korppi.
Motto: ”PÄSSI!”

Jääk Jokelainen Antti  19 v
Oulu
”Ei ole tarkk’ampujat kantamassa tetsa-
ria!”, ”Ookko nää nähäny uutta pörssiä?”
Omituinen höpöttäjä hiljaisuuden jälkeen.
Kun nakki viuhuu, löytää Jokelaisen var-
mimmin kaapin takaa piilosta. Motto:
”Miks kaikki pitäis intissä tehä heleposti,
ku o vaikeampiakin tapoja.”

Korpr Ijäs Petri  19 v
Hollola
Tuvan ilopilleri, joka löytää valoisia puolia
kaikesta. Kuutosen pahanhajuisin sotilas,
ihme ääniä keskellä yötä. Motto: ”Haluaa-
ko joku unihiekkaa?”

Jääk Nieminen Janne  20 v
Pori
Radisti, kantaa selässään vaikka pataljoo-
nan viestiyhteydet. Osaa viestiperusteet ul-
koa… unissaankin. Motto: ”Älä lykkää
huomiseen minkä voit lykätä ensi viik-
koon.”

Korpr Lahtinen Tapio
Hyvinkää
Auk:luun vaikka väkisin, jos ei muuten
niin jälkikäteen. Outoja aggressioita…
Osaa kaksi sanaa: Virta päälle!, Karate-
kid, peruna. Legendaarinen ripulitutkimus.
Rento kuin rautakanki. Tupaveli. Älä katso
tätä kakaraa silmiin. Liian monta lempini-
meä. Riihimäen ja Hyvinkään ”suosituin”
mies, legenda jo syntyessän… Rajavartija,
metsänhoitaja, ylikersantti, kadetti, rau-
hanturvaaja…

Korpr Suomi Juha  19 v
Harjavalta
Moottoriturpa. Kuin reserviläinen. Tuvan
oma pikku pumada-kuski. Myy tukkuhin-
taan kaikkea itärajan takaa. Motto: ”Mitä
toiki ny särmää?”

Jääk Rönkkö Juha  20 v
Lahti
Tavat hukassa jatkuvasti. Onneksi saap-
paat on niin isot, ettei mene sekaisin mui-
den kanssa. Ei voi mennä. Pieni suuri mies.
Motto: ”No pain, no gain.”

Jääk Välimäki Aleksi  20 v
Loimaa
Todellinen viestimies. Jos ei saa näplätä
Nokian kännykkää, niin sitten pitää leikkiä
sanlalla. Motto: ”Miten mä kerron sille
tekstarilla, et mä haluun sitä?”

Jääk Virtanen Veli-Matti  19 v
Salo
Ehdottomasti tuvan paras kuorsaaja. Onko
Käivärä ihan terve, hä? Suunsoittaja. Mot-
to: ”Lähdettekö vetämään pumadaa? Mitä?
Tissiposkia!”

Slum Kärkäinen Jarmo  20 v
Kiihtelysvaara
Tanssii susien kanssa, itärajan kirgiisi.
Motto: ”Menkää vaan lomille, mä voin jää-
dä ginekseen.”

Jääk Karppi Lauri  20 v
Vaasa
Hullu tietokonenörtti! Äiti Teresa. Ottaa
puolen tunnin partioon kahden viikon kui-
vamuonat. Omistaa prikaatin kuuluisim-
man kenttäpullon. Aina mukana Marssit,
Snikkerssit ja vähintään 2 possumunkkia.
”Eikö kukaan pidä meille TKS:sta?” Koo-
daa data-softat ja syö pumadaa. Motto:
”Pumadaa, suklaata.”

Jääk Koivuniemi Tommi  20 v
Lieto
Seksi on syntiä, varsinkin yksin. ”En mä
kasarmilla, mutta autohalleilla kerran...”.
Tuvan karvaisin uros. Hän lähti etsimään
sotaa, mutta löysikin itsensä... ja yksitoista
muuta poikaa.

Jääk Tolmunen Tommi  19 v
Jyväskylä
Homma lakannut nappaamasta jo silloin,
kun alokkaana paistettiin makkaroita (2.
päivä). Rokkijäbä. ”Ei tartte olla viisas
eikä rikas, jos on yhtä hyvän näköinen kuin
minä!” Motto: ”Mä saan viikonloppuna
blowjobin, harmittaako?”

Jääk Hytönen Juha  21 v
Espoo
Tuvan nestori. Hytösen käyttäytymisestä
päätellen hänen aamunsa ovat aika vähis-
sä... Hevimies.

Slum Karjalainen Esa 19 v
Pieksämäen mlk
Tuvan maskotti. Nuori kapinallinen. Hullu
nassemies. Motto: ”En ole katkera, mutta
silti...”

Slum Ritvanen Ilkka  19 v
Suonenjoki
Kyseenalainen mestari punkan päädyssä
kävelemisessä... Motto: ”Turpa kiinni, nyt
nukutaan, syö sukkas ja ime tunkkis.”

Tupa 8

Jääk Toppinen Heikki 19 v
Vaasa
AuK menetti suuren gonan. Vikana leirille,
ensimmäisenä pois. Päivä päivältä selvem-
mäksi: ”En ole lähdössä alas.” Hyvä kassa-
täti Minimanissa. Ylihygieeninen, mutta
moppi vieras käsite. Motto: ”Peliliikkeitä
ja korvaus-VLV.”

Jääk Rautiainen Otto 19 v
Nurmo
Tuvan radioamatööri ja kovin jännittäjä.
Aina soosit rinnuksilla. ”Te olette amatöö-
rejä kaikki, kun ette te usko!” Lomilla saa,
jos on. Motto: ”Valot sammuu puoli kym-
meneltä.”

Jääk Laurila Hannu  20 v
Pukkila
Puusilmä, jolla on sangen ”särmä” baretti.
Tänään sulkeiset tai TKS, Laurilaa voi ky-
sellä Pasi-halleilta. On ylpeä pasikuskeu-
destaan. Motto: ”Hyökkääkö pasikuskit?”

Korpr Kaarla Keni  19 v
Kokkola
Tuvan esimies ja LMpa:n ehkä särmin
korpraali. On koeajanut Mondeon ja vähän
muutakin. Rakastaa itsensä peilailua. Mot-
to: ”Sirpaleliivit niskaan ja alueelle.”
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Säkylän sotilaskoti on saanut heinä-
kuun puolivälissä rivistöönsä uuden
kodinhoitajan. Tehtävään valittiin 19
hakijan joukosta raumalainen resto-
nomi ja ruokatuotannon ammatti-
opettaja Merja Lankinen.

Jääk Holmlund Carl-Michael  20 v
Tampere
Hermoheikko, joka muistaa toistaa itseään
(omistaa mm. 35 mk:n hiustenleikkuuko-
neen). Suklaasilmäinen naistenkaataja,
joka pilaa mahdollisuutensa avaamalla
suunsa. Tavaraa enemmän kaapin ulko-
puolella kuin sisällä.

Jääk Gustafsson Antti
Rauma
Rauman vapahtaja. Toinen Kohtanen. Rau-
man paras kroppa. Tykkää mitata kuumeen
rektaalista. Motto: ”Ei tippa tapa.”

Jääk Heikkinen Marko  20 v
Salla
Sallan shamaani, myös Käiväränä tunnet-
tu. Gonahdussairauden oireita huomattiin
jo P-kaudella. Lapin voimamies: lihaskun-
totestistä nipin napin tyydyttävä. Nenät pu-
naisena, nollat taulussa, PÄ!
Motto: ”Mitä sitten? Mitä väliä sillä on?”

Jääk Muona Halri  20 v
Vantaa
Tuvan huhuilija, välissä pallo ihan hukas-
sa. Muija kypsä, jätkä ei. Tuvan hymypoi-
ka. Motto: ”Älä! Miksi mä?”

Jääk Kimpimäki Mikko  20 v
Tampere
Kk-ampuja jumalan armosta ja omasta tar-
mosta. Outo jätkä, jolla oudot ajatukset.
Kylkiluut paukkuu, mutta jätkä on silti sis-
si. Motto: ”Mää nukun poterossa...”

Jääk Mäkelä Jussi  19 v
Pyhtää
Ajaa Visaa nahkahousuilla. Omistaa todel-
la suuren valikoiman käsirasvoja. Univer-
sumin oudoimmat ystävät siviilissä. ”Jos
se ei ole linnassa, se ei voi olla mun kave-
ri.” Motto: ”Spank me baby.”

Jääk Kauppila Jarmo  19 v
Jalasjärvi
Tuvan kalsarihurmuri. Altered beast. Kou-
lutushaaraksi Jarmo on valinnut siivoojan
ammatin. Etelä-Pohjanmaan ”Jarmo the
great”.

Tupa 9

Alik Lakkala Anselmi  21 v
Kirkkonummi
Ylienergisyyden ruumiillistuma. Tuvan
rosvo. Kaikki mikä on irrallaan tuvassa,
löytyy lopulta miehen kaapista. Todellinen
naistennaurattaja. Kasarmialueella tai sen
ulkopuolella silmät kiiluu ja suu on vir-
neessä. Kun skapparit ilmestyvät näkyviin,
alkaa Lakkala kälisemään kuin lauma ...
Motto: ”Höt, höt. Vässykkä!”

Alik Pitkänen Julius  19 v
Kokemäki
”Heitinmies on aina heitinmies.” Muuten
ihan mukava tyyppi, poltti ainoastaan ka-
verin auton parkkipaikalle. Kokemäen baa-
rien kauhu. Miehen tarvitsee soittaa baariin
aina etukäteen ja kysyä lupa tulla paikalle.
Prikaatin särmin baretti. Motto: ”Kävin
just särmäämässä baretin!”

Alik Hyppönen Joonas  21 v
Turku
Pitää hyvää huolta alaisistaan. Erittäin
huolehtivainen tekno-poju. Motto: ”Alo-
kas te, tulkaas tänne!”

Alik Kärki Timoteus  19 v
Kiikkoinen
”Juu, lähde sinä vain lomille, kun mun au-
tonkin jo poltit.” Kun mies laittaa tetsarin
selkään, valahtaa välittömästi nollat tau-
luun! Mies omaa erittäin vahvan feminiini-
sen puolen. Harva on niin tyytyväinen
omaan kroppaansa kuin tämä taistelija.
Kun häntä syyttää jostain, ilmestyy naa-
malle typerä virne. Savu seuraa aina...
Motto: ”Ken on meistä kaikkein kaunein.”

Alik Alatalo Teme  20 v
Rovaniemi
Jäätävä mies tarujen pohjolasta. Motto: ”Ei
ole mottoo.”

Alik Makkonen Kristofer  19 v
Porvoo
Tuvan vaarallisin mies, veri vuotaa jokai-
sen harjoituksen yhteydessä varusmiesto-
vereista. Aina vaiheessa, kun ollaan läh-
dössä palvelukseen. Ninjailun maailman-
mestari. Kuluttaa uskomattoman määrän
munkkeja viikossa. Yleensä mies on ha-
vaittu nukkumassa kaapissaan.

Alik Lehtimäki Mooses  19 v
Kuopio
Pahan lähettiläs. Pelottava mies. Harrastaa
epäilyttäviä, tunteja kestäviä puhelinsessi-
oita hiljaisuuden aikana. Savon mafian
johtaja... Motto: ”Synnin palkka on kuole-
ma.”

Alik Kivirauma Sampo  19 v
Turku
Sampo tietää, missä Turussa liha liikkuu....
Sampon tuvassa ei kukaan pääse leiju-
maan, ronski merimies palauttaa kyllä
maanpinnalle. Sampon runsaudensarvi on
legenda prikaatissa. Motto: ”Pieni on aina
pientä.”

Alik Aulavuori Edward
Nummela
Mies, jonka kuorsaus herättää niin elävät
kuin kuolleetkin. Komppanian isorintaisin
taistelija. Asijantuntija aiheessa kuin ai-
heessa. Mies, joka tietää kaikesta kaiken...
tai no joo, miten sen nyt ottaa! Motto:
”Iloisin mielin, karkein kielin.”

Alik Wong Tedy  21 v
Tuusula
Tuvan rauhallisin kung fu -faitteri. Baretti
päässä hommat hoituu, suihkussakin, val-
lan mainiosti... Korkea polviasento, risti-
ote ja pakarat paukkuu. Parkettien parta-
veitsi. Motto: ”Näin se homma etenee.”

Alik Siekkinen Jarski  20 v
Jyväskylän mlk
Poliisin poika ja erittäin kielitaitoinen.
”Kielimies”, kavereiden kieli-Siekkinen.
Ehkä vähiten tavarat hukassa koko tuvan
taistelijoista. Liian kiltti mies... Motto: ”Ai
sakuri...”

Tupa 10

Jääk Latva Sakari  20 v
Orivesi
Muistuttaa Tuntemattoman sotilaan Rok-
kaa, sätkä huuleen ja sotimaan. Ei koskaan
nollat taulussa, suostui jopa tekemään mui-
den kipinät leireillä... tosin ne siirrettiin
myöhemmin Kettuselle. Motto: ”Mennään
nyt sinne röökille.”

Jääk Parviainen Ville  20 v
Tampere
Yrittää nakittaa muita ajamaan Pasia. Go
lvas, go. Tuvan surkein biljardinpelaaja.
Rauhallinen tamperelainen, joka ei turhia hä-
täile. Motto: ”En mää voi, oon pasikuski.”

Jääk Vuoto Tomi  19 v
Jurva
Ei havaintoja, viimeksi nähty autohalleilla.
Ninjutsun Suomen mestari. Lannistumaton
kuski, joka tetsasi enemmän kuin osa jää-
käreistä. Motto: ”Voit tulla ihan milloin
vaan kokeilemaan.”

Jääk Paloposki Niko  20 v
Somero
Kantaa vaikka koko joukkueen kamat ja
tetsarit... pasissa. Noheva pasikuski, jolle
harvemmin tarvitsisi sanoa mitä pitäisi teh-
dä. Niinisalon harjoituksessa niin pihalla,
että nukkui istualtaan Pasin perätilassa
kunnes komennettiin telttaan. Motto:
”Simmottii, sellattii, tommottii, tällättii.”

Jääk Kommonen Johan  20 v
Helsinki
Komppanian hitain taistelija, vaiheessa
vielä minuutillakin. Motivaatio huipus-
saan, herää koomasta vasta lomakuljetuk-
sen ollessa Helsingissä.

Jääk Manner Teuvo 18 v
Jyväskylä
Tietää, mitä muiden kaapeista löytyy. Tu-
van nuorin ja kokemattomin... Teuvo ei
gonahda koskaan, paitsi kun skapparit huo-
mauttelevat varusteista. Aito hevimies.
Motto: ”Polta omia röökejäs.”

Jääk Peltola Pasi  20 v
Toholampi
Oon pasikuski, en oo menos! 42 röökiä päi-
vässä, leirillä 62. Pakko nukkua 6 tuntia.
Sormi joko puhelimella tai nenässä. Toho-
lammen Don Juan. Viljelee lomilla omalla
maatilallaan. Motto: ”Entäs pasikuskit?”

Jääk Pätsi Rauli  19 v
Turku
FRDF-mies luista ytimiin. One and only.
Tuvan kovin unissaanpuhuja. Parhaat jutut
tulevat yleensä unissaan. Osoitti taistelu-
kestävyytensä Helsinki-harjoituksessa:
”Mä en selviä täältä hengissä.” Luotettava
taistelijapari ei jättänyt kertaakaan pulaan.
Motto: ”Okei, mä oon hiljaa!!”

Jääk Lamberg Aki  19 v
Kerava
Kk-mies jo monessa sukupolvessa. Tuli
koska velikin kävi. Nukkuu vähintään 12h/
vrk. Kasarmi-sotilas henkeen ja vereen.
Kk-kurssin priimus, osoitti kykynsä myös
taistelukentällä (majurilta kehut). Motto:
”Jokainen aamu on kotiinpäin!”

Korpr Jenu Juhani  20 v
Stockholm
Ammattimainen haaska, joka kääntää tuo-
pin kuin tuopin hetkessä. Antaa välittömän
palautteen, jos joku tekee virheen. Ei
gonahda koskaan! Teki ryhmänjohtajan
hommia silloin kun nykyiset alik:t olivat
vasta oppilaita. Motto: ”Idiootti!”

Jääk Kettunen Jussi  19 v
Kuopio
Räyhäävä rakkikoira. Tunkee itsensä pie-
nimpäänkin koloon ja kärsii yleensä itse.
Erikoinen murre peräisin ilmeisesti ajalta,
jolloin asui kennelissä useiden eri kansa-
laisuuksien kanssa. Rakastaa metsässä ole-
mista, aina ilo lasissa. Motto: ”Hei!!! En
ole lähdössä.”

Tupa 11

Jääk Nadal Juval  19 v
Turku
Kosher-poika, spadejen painajainen! Tu-
van toiseksi paras Lieron pelaaja. Motto:
”Kuka pelkää mustaa miestä? Otetaanko
matsi Lieroa?”

Korpr Rinne Tuukka  20 v
Turku
”Säälikorppi!” Ajoneuvovastaavan luotto-
poika... vaiko rattopoika? Tuvan kovaääni-
sin mies - unissaan! Motto: ”En oo menos.
Aseman suoma etu.”

Korpr Halonen Markus  19 v
Riihimäki
Mallukka on tuvan itsensäpaljastelija. Voi-
si ostaa itselleen oman tietokoneen. Motto:
”En jaksanut asentaa mitään uutta.”

Jääk Rantala Jussi  19 v
Nakkila
Nakkilan nohevin ja ainoa sinkomies.
Rantsun nukkumaanmenoaika klo 21.30.
Herra alikersantti: ”Niin!!!” Jääkäri Ranta-
la: ”Niin!!!” ”Shiiish” (Erittäin poissaole-
van näköisenä.) Motto: ”Ei hyvää päivää,
huhhuh.”

Jääk Kinnari Panu  19 v
Jurva
Kuuden kk:n jantteri, joka ei vieläkään ole
tajunnut lähteä kotiin! Satusetä, jonka satu-
ja ei oikeasti halua kuunnella. Motto: ”En
oo lähärös kuuren kuukauren miehenä.”

Jääk Hannula Lasse  19 v
Kälviä
Hande on mielipuoli Käläviältä. Komp-
panian särmin merkkisavujen käyttäjä?
Hannula on kapteenin suosikkipoika, yh-
den kuntoisuusloman arvoitus vieläkin sel-
vittämättä. Kielen väriä ei tarkastettu!!?
Motto: ”Adokit!”

Jääk Pentikäinen Jukka-Pekka
19 v  Kuopio
Läntisen maanpuolustusalueen huonoin
häviäjä. Mies, joka haluaa kuunnella satuja
pikku Penasta ja ärrimurrista. Tuvan kovin
jätkä, ainakin omasta mielestään. Motto:
”Mä hyökkään sun kimppuun!”

Jääk Rannikko Mikko  19 v
Nousiainen
Nousiaisten lahja RDF:lle! Jokailtainen te-
atteriesitys, kun Rannikko tarttuu puheli-
meen! Tuli Heikkilästä Huovinrinteelle,
peliliike vai ei? Motto: ”Ei mulla mitään
mottoa ole.”

Korpr Lappalainen Aki  20 v
Kuopio
Trance Corpral. Tämän miehen peliliikkeet
ovat tähän mennessä onnistuneet liiankin
hyvin, milloinkahan napsahtaa. Motto:
”KP=VP”

Korpr Eskola Jussi  21 v
Sodankylä
Lapin käivärä, kuluttaa 99% energiastaan
peliliikkeisiin, loput nukkumiseen. Gonah-
ti mp-kurssin lopulla täydellisesti. Tuli
kaukaa pohjoisesta. Harrastaa puolukoiden
polkemista. Nollat taulussa ja bensaa sil-
missä. Motto: ”Kato kompovenum. Disko
peliliike?”

Jääk Hurtola Lauri  19 v
Merikarvia
Nousee punkasta aikaisintaan kympillä.
Haaveena joku päivä löytää se täydellinen
nakkisuoja! Hurtsi. Korohoron perintöä,
todellinen Frank Sinatra. Motto: ”Ei tartte
tietää mistään mitään, ei oo nappuloita
kaulas meinaan.”

Tupa 12

Jääk Hämäläinen Raimo  18 v
Kuopio
”Missä on mun baretti, nyt se pitää löytää.”
Tuvan hermoraunio a.k.a. paniikki. Kuo-
pus. Komppanian nakkikone. Motto: ”Jos
mä en saa lomaa, niin kukaan ei saa lo-
maa!!”

Jääk Vilju Mikko  19 v
Lappeenranta
Tämä mies on sekoilun ruumiillistuma,
joka kehitti myös kuuluisan pasitanssin.
Vastuussa luutnantti Kohtasen satunnaisis-
ta ilmestymisistä kasarmilla... Motto:
”Shut up, you’re a bitch!”

Jääk Lagerroos Kim  20 v
Turku
Itsepaljastusta harrastava bailukone, joka
löytää kaikkialta heijastavaa pintaa ko-
reografioitaan hioakseen. Motto: ”Tuossa
oli kolme muijaa, miksei me ei pysähdyt-
ty?”

Jääk Hagner Carl  20 v
Maalahti
Tyypillinen rantaruotsalainen, yleensä ma-
kaa hiljaa punkassaan. Pelaa paljon pasi-
anssia. Motto: ”Varhainen lintu madon
nappaa...”
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Jääk Finnbäck Joachim  19 v
Porvoo
Parta on aina pidempi kuin hiukset. Komp-
panian tatuoiduin mies. Kalju jo syntyessä-
än, hänellä on myös kummallinen taipu-
mus poltella kaikkea pientä. Motto: ”Mä
nirhaan kaikki... ”

Jääk Moylan Kimmo  23 v
Huddersfield (Englanti)
Mahdoton kuvata lyhyesti, koska omaa
niin valtavan määrän pahoja tapoja. Mr
Vesikampaus. Motto: ”Miksi mua sattuu
kun mä pieren?”

Jääk Järvinen Ilkka  20 v
Turku
Näyttää ihan 25-vuotiaalta isältä. Rauhalli-
nen, mutta tilanteen kehittyessä kierrokset
nousevat hyvinkin korkealle. Motto:
”Mitä? Taas nakki?”

Jääk Löfqvist Johan  19 v
Lapinjärvi
Pasi-Tunisg man, omaa GTI-Pasin. Harras-
taa pasitanssia ja sekoilee... Ei oo menos
veksiin. Motto: ”Mä oon lopettanut piere-
misen.”

Jääk Kauppinen Reijo  19 v
Vieremä
Hän on mies, joka kantaa sisällään kaikki
maailman pakokaasut. Täysi GONA jo en-
nen pasikursin loppua. Kaapissa vallitsee
jatkuva kaaos! Motto: ”Ei mun pierut hai-
se!”

Jääk Wiberg Aleksi  19 v
Kurikka
Omaa erinomaisen taidon eli zombie-käve-
lyn. Kädet aina sivuilla, metsässä hänet
tunnistaa jo varjosta. Oikeasti Wiberg on
kotoisin Muumilaaksosta ja on muumipei-
kon läheinen ystävä. Motto: ”Nyt ei ole
enää kivaa.”

Jääk Särmäkari Ville  20 v
Lahti
Ammatti: haulikkomies. Tunnetaan parem-
min nimellä shotgun-Särmäkari. Kuuluu
tupa 15:n fightclubiin. Kovan ulkokuoren
alla on kaikesta huolimatta pieni pelokas
poika. Motto: ”Tää oli ihan OK reissu!?”

Korpr Kuparinen Henri  19 v
Mikkeli
Innostuu helposti kaikesta, mutta alkaa
epäröimään ja usein jää pois loppupeleistä.
Motto: ”Näin se homma etenee.”

Tupa 13

Alik Aalto Miska  21 v
Naantali
Toinen Keuruun ”urhoollisista” pesusieni-
alikersanteista. Morttinaisten oma lutunen
nappisilmä.

Alik Tiirikainen Jari
Vantaa
Pieni suuri mies. Mies, joka on tehnyt pal-
jon, mutta ei tunnusta mitään.

Alik Perkiö Jouko  19 v
Kälviä
Tuvan virallinen kahvinkeittäjä. Kunnon
varustautuminen on kaiken A ja O. Metsäs-
sä radio on ihan päällikkö. Motto: ”Kysypä
voisiko enää vähempää kiinnostaa.”

Alik Mäkelä Bror-Erik  20 v
Kokkola
Hösse, tuvan oma pieni gonamies. Niska
uuvuksissa raskaan vastuun tuottamasta
painosta. Mies, joka ei saanutkaan tripla-
kinestä. Motto: ”Naapurissa on aasi - on,
on, uskokaa pois.”

Kers Loikkanen Mika  19 v
Savonlinna
Mies, jolla on aina jotain kommentoitavaa.
Tietää asiat kuin asiat tai tuntee jonkun,
joka tietää... Mikä on tie, totuus ja elämä?
Motto: ”Ei tullu ei - ei ees väkisin!”

Alik Lehto Jari  20 v
Ilomantsi
Mies susirajalta: kertoo jo kaiken. Motto:
”Ne vaan hävis...”

Alik Viitala Teemu  20 v
Jyväskylä
”Hitto, minä teen kaiken ja kukaan muu ei
tee mitään.” Motto: ”Jollet tiedä olevasi oi-
keassa, todista toisen olevan väärässä.”

Alik Martikainen Timo  20 v
Jyväskylän mlk
Tuvan vanteenkiristäjä. Mitä? Miten? Mil-
loin? Eiku oikeesti. Aalto sitä, Aalto tätä...
Olen rakastunut. Meillä Keuruulla... Tuvan
toinen pesusienipoika. Motto: ”Ei tunnu
missään...”

Alik Mustonen Antti  20 v
Jyväskylä
Virallinen baretinsärmääjä, joka tekee sitä
ilmaiseksi. Ja mähän en siivoo! Motto:
”Voi &%#¤ sentään!”

Alik Saastamoinen Hannu  19 v
Pihtipudas
Suuri kysymysmerkki. Piilopervo, tuvan
”kiltti” tuhma mies! Hakee lomaa, hakee
lomaa ja lomaa. Firma ei myönnä. Toivo-
tonta hakemista.  Motto: ”Ei vaikuta mun
kotiuttamispäivämäärään.”

Alik Loukkiainen Jussi  20 v
Kokkola
Ace of spaden kommentteihin ei ole lisät-
tävää. Mies lähti Lahteen olut mielessä ja
tuli takaisin kauha koukussa... Motto: ”Se,
mitä ei tiedä, ei voi vahingoittaa.”

Tupa 14

Korpr Serengil Timur 19 v
Istanbul (Turkki)
Kunto kova. ”Hat hat” forever. Motto:
”Yarrak gibi souk: Kaaduin metsässä, pitää
mennä vks:aan.”

Korpr Melto Marko  20 v
Lahti
Kova taistelija. Komppanian ”hat hat”
mies. Oikein sissi. Motto: ”Kaikki nipute-
taan!”

Korpr Pohjola Janne  19 v
Ylikiiminki
Nakkien välttelijä n:o 1. Kikkailee aina
map- ja loma-anomusten kanssa.

Jääk Inkinen Tuukka  19 v
Kouvola
Komppanian poliitikko, joka löytyy koti-
hoidosta tai sängystä krapulaansa selvitte-
lemässä. Motto: ”Aina yhdelle voi mennä
ja Karjala takaisin pullo kerrallaan.”

Jääk Leinonen Markus 19 v
Kajaani
Jos jotain ei löydy, kysy Leinoselta. Sen
kaapista voi olla pohjoisen vuarojen miäs.
Motto: ”Kaikki mikä on maassa, on mun.”

Jääk Hämäläinen Tomi  19 v
Joensuu
Motto: ”Eikä hää mittää, iteppä tuon tiiät!”

Jääk Hautala Sami  19 v
Oulainen
Perinteinen kuski. Jos annetaan joku hom-
ma hoidettavaksi, se on tehty jo ennen kuin
muut ovat ehtineet edes aloittaa. Motto:
”Ryhmänjohtajat sikaosastolle.”

Jääk Silvennoinen Jani  19 v
Kokkola
Ottaa kaikki nakit tyynesti vastaan. Taas
nakki, voi! Kirjoilla tuvassa 14, mutta asuu
tuvassa 15. Tunnetaan myös nimellä Jani
”the lightning” Silvennoinen. Kuuluu
myös tuvan 15 fightclubiin. Motto: ”I love
this game.”

Jääk Salo Markku  21 v
Espoo
Katse kaukaisuuteen. Komppanian karvai-
sen mies. Tuvan ukki. Motto: ”Kaikki löy-
tyy pasista.”

Tupa 15

Jääk Tikkanen Jarno 19 v
Myrskylä
Huhujen mukaan miehellä olisi edes primi-
tiivistä aivotoimintaa, suhtaudumme tähän
kuitenkin varauksella. Innostuu oudoista
asioista oudoissa paikoissa. Motto: ”Mää
mitään mottoja...”

Jääk Leskinen Anssi 19 v
Siilinjärvi
Taatusti voittamaton, ihmelapsi uhmaiäs-
sä. En ole todellakaan laittamassa käsket-
tyä varustusta. Laulaa Kuningas kobran
paremmin kuin alkuperäinen esittäjä. Puo-
lustusvoimien todellinen johtaja. Motto:
”Sun suu kirjoittaa shekkejä, joita sun ta-
kamus ei pysty lunastamaan.”

Korpr Alko Pirkka 20 v
Rovaniemi
Mies naisten mieleen. Tuvan kovin jännit-
täjä/äitihahmo. Motto: ”Yrittäkääs nyt
edes vähän...”

Jääk Takala Esa-Pekka 19 v
Kuusankoski
Hiljainen mies, joka hautoo maailmanval-
tausskenaarioita mielessään. Yksi tuvan
fight clubin perustajajäseniä. Motto: ”En
mä tiädä, eikä mua kiinnosta.”

Jääk Hietala Okko  19 v
Uurainen
Sykkii nukkuessaan enemmän kuin päivän
palveluksessa. ”Taidan hakea veksistä ys-
känlääkettä.” Kilpailee Jokisen kanssa tu-
van ”aamuihminen” tittelistä. Motto: ”No
ihan kohta olen valmis...”

Jääk Harjunen Roger  20 v
Joensuu
Mies ei koskaan vastaa puhelimeen lomil-
la: Roger on navetassa. Lomien käytön si-
jasta öljyää retkipatjaa. Homma hanskassa,
mutta hanskat niin hyvässä öljyssä, ettei ne
pysy kädessä. Motto: ”Tuleekohan tästä
nyt kakkaa?”

Jääk Silvennoinen Juha  19 v
Kokkola
Kaapin särmäys vieras käsite. Kipinässä ei
ole vielä kertaakaan nähty hereillä. Ollut
kolme vuotta Catmandossa, minkä jälkeen
kaksi vuotta Suxi-boxissa, lisäksi omaa pu-
naisen pipon joogassa. Väkivalta ei kos-
kaan ole tarpeetonta. Ultimate warrior.
Kuuluu myös tuvan fight clubiin. Motto:
”Tehdäänkö niin, että sä puhut vaan silloin
kun  sulta kysytään jotakin?”

Jääk Luhtala Tuomas  19 v
Salo
B-rapun järkkymätön metsästäjä. Lupa pu-
hua vaan silloin kun kysytään jotain. Tä-
män hepun puheissa ei ole mitään tolkkua.
Kreikka meri, meri Kreikka... Dav’é la
bimba? Motto: ”Ping Violenta!”

Alik Hirvonen Markku  20 v
Oulu/Turku/Helsinki
Sluiba-au Jumalan armosta. David Hassel-
hoff-look a like. Motto: “HÄ! Lenkille?
Mää lähden täyttämään lämärilaukkua vek-
siin!”

Korpr Kemppainen Kaj  19 v
Oulu
Harrastuksiin kuuluu mm. VMTL+NKV,
HSL sekä MAP. Lahjattomin laulaja mitä
maa päällään kantaa. Akillesjännittäjä.
Motto: ”Ei mappia, ei maalitoimintaa, ei
kivaa, ei krihaa.”

Korpr Jokinen Jani-Åke  22 v
Tampere
Nukkuu päivät ja valvoo yöt. Muiden men-
nessä nukkumaan aloittaa eväiden syönnin
ja musiikin kuuntelun kevyessä kylkiasen-
nossa, joka saattaa kestää aamu neljään. Ei
todellakaan mikään aamuihminen. Motto:
”Onpa äijä olo.”

Tupa 16

Korpr Hynälä Henrik  20 v
Nummela
Uimavalvoja, joka ei osaa muuta kuin sel-
käuinnin alkeet. Saab 96, 99, 900, 9000...
Kaikki löytyy tämän ”nohevan” korpin tal-
lista. Nuuskatrokari.

Jääk Juhala Olli-Pekka  20 v
Isojoki
Tältä mieheltä ei jutut lopu kesken. Lada-
mies. Motto: ”Siinä ne tärkeimmät sitten
olikin, ei tässä sen kiihkeämpiä.”

Jääk Seppälää Jani  20 v
Mikkeli
Älkää pojat stressatko! Kyllä tämä homma
tästä hoituu. Motto: ”Keitetäänkö kahvit?”

Jääk Heikkinen Matti-Pekka  20 v
Joensuu
Heikkinen MPT eli Heikkinen metsän pie-
nin taistelija, tirriäinen. Raamikas Pekka-
Pena.

Korpr Porre Juha  20 v
Alahärmä
140 kg pelkkää lihasta! Porrelta löytyy sitä
paljon puhuttua katu-uskottavuutta. Suksi
suksi ei luista mihinkään. Mihinä mun suk-
set on? Motto: ”Tosimies on pasimies!”

Jääk Henri Sakari  20 v
Reisjärvi
Herra suuri herra. Poistui päin porsasta.
Motto: ”Pasimies on tosimies.”

Jääk Vaaljoki Tomi  20 v
Lappeenranta
Komppanian rankkitynnyri: jos jossain
haisee pahalle, niin sieltä löytyy kyllä
Vaaljokikin. Pyörittää tupakkakauppaa tu-
vassa. Venäjän mafian tukkukauppias.
Aina vaiheessa. Motto: ”Nyt miul on paha
olo, nyt mie meen laatal.”

Jääk Talikka Lassi  20 v
Somero
Jumppaputken kanssa yhtä. Someron
Obel-man. Komppanian paras sinkomies.

Jääk Liutu Tero  20 v
Imatra
Lonkkavikainen vempula. Yhdeksän kuu-
kautta palveluksessa ja siitä 8+ kuukautta
VMTL-miehenä. Motto: ”Älä tsemppaa,
ota vemppaa.”

Jääk Huttunen Matti  20 v
Kerimäki
Komppanian Peter North ja Boris Becker.
Komppanian huonoin sinkomies, vaikka
kuului komppanian parhaaseen sinkoparti-
oon! Komppanian Turhapuro.
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Pioneerijoukkue

Suomen KansainvälSuomen Kansainväl

Kok Kantola Antti 20 v
Yo., Turku
AuK:ssa viestiyhteydet enemmän kuin
kunnossa, ja RUK:han menikin sitten soi-
tellen. Joukkueen “Ylimääräinen.” Koksu,
joka omaa The huumorintajun ja oman va-
kioillan soden pianon takana. Motto: “All
stations, all stations... let`s get ready to
rumble!!”

Kers Salminen Pauli
Armeijan hitaus tulee korvattua lomilla
kunnon nopeudella, jopa poliisin mielestä.
Joka aamu on pakko mennä vessaan ison
meikkipussin kanssa. Suihkuun? Motto:
“Eli, eli...”

Alik Ala-Poikela Oki 20 v
Tekn. yo., Tampere
Kiero lappalainen, joka hoitaa hommat ta-
valla tai toisella. Yleensä sillä toisella. On
lähdössä juhannuksena lomille, hinnalla
millä hyvänsä, tornari kertoo kesähäistä.
Motto: “En oo vemppaamassa!”

Alik Aikio Marko 19 v
Baarimikko, Dj, Sodankylä
Mies ei valita, vaikka kyrsiihän se . Ensi
vietiin ryhmä, sitten pistooli. Miehutta yl-
läpitää enää viikonloppuiset sosiaaliset
kanssakäymiset vastakkaisen sukupuolen
kanssa. Motto: “Bring the noise!”

Pion Laukka Jukka 19 v
Yo., Turku
Tekee hommat, vaikkei sitä välttämättä ku-
kaan näe ja ei ainakaan kuule. Motto: “Hil-
jaa hyvä tulee.”

Pion Heino Petteri 19 v
Talonrakentaja-puuseppä, Pori
Tunnetaan “Heinosikana” ( ei johdu ulko-
näöstä ). Kaksykkösen kruunaamaton ku-
ningas. Motto: “Ei oo väljän voittanutta!”

Pion Heinonen Tero 19 v
Yo., Helsinki
Iltaisin mies Schaissenvagen 614:sta huu-
taa “V..., s....., missä mun Gestapo on ...?”
Motto: “Aina pitää avautua!”

Pion Hirvonen Joose 19 v
Tekn. yo., Sumatra
Myyty mies. Tarvitsee map:tä saadakseen
lauseensa loppuun  Motto: “Tuu ite johtaa
sieltä..!”

Pion Hulmi Juuso 19 v
Yo., Alastaro
Uneksii 15-vuotiasta blondeista, vaan ei
ole Nylon Beatin-Jonnaa voittanutta. Tah-
too ja yrittää gonahtaa erittäin ankarasti,
mutta eihän siitä mitään tule. Vihtori Matti,
Urho Matti! Motto: “´Mitä nuorempi sen
parempi!”

Pion Imai Hideyuki 19 v
Yo., Helsinki
Viimeinen yakuza-mohikaani. Unta pal-
loon tai koko porukan rynkyt
hukkuu...sukisuki. Motto:”Ajattelin lomil-
la vähän lepäillä.”

Pion Isokorpi Pasi 20 v
Fakiiri, Ulvila
Jenkkirautojen ja etelävaltioiden nimeen
vannova tuuttitukka Ulvilasta.
Motto: “Pakko saada jalat suoriks!”

Kok Teppo Juho, 21 v
Tekn. yo., Oulu
Rehti ja rehellinen, suoraselkäinen mies.
Harva meistä on rautaa, Teppo on. Motto:
“Keep on rolling!”

Alik Metelinen Sami, 19 v
Yo., Sysmä
 2000-luvun Leonardo Da Vinci, jonka esi-
kuvia ovat Salvador Dali ja Paavo Väyry-
nen. Korrekti ja nuoliteltu surrealisti. Ryh-
män ylinakittaja ja pilkunviilaaja. Oikeus-
taistelija, Sysmän sonni ja Paavilaisen pai-
najainen. Motto: “Varmaankin minä olen
oikeassa!”

Alik Paavilainen Janne, 20 v
Kauppatiedehässäkkä, Rojola
Ase- ja XXX-au, mahdollinen Roccon seu-
raaja ja aseteknologian palvoja Rojolasta(
? ). Metelisen enemy #1 sekä Metelisen
vouhotusten interceptori...Vemppa-ninja.
Motto: “Metelinen!!! Eks sä jo tajuu et...”

Alik Penttilä Erkko, 19 v
Yo., Tampere
2.ryhmän sluiba gona-au, edelleen selittä-
misen mesteri ja väittelyiden häviäjä. Til-
kan vakioasiakas, joka ei tunnusta todellis-
ta nimeään. Motto: “En se ollu mä! Se
oli....”

Korp Lehtinen Janne, 20 v
Rakennusmies, Raisio
Prikaatin kallein ja karvaisin Pasi-kuski.
Joukkueen postilokero, yh-äitien toivo.
Kamputsean tuleva Raisu-kuski, Janne
“Polo” Lehtinen. Motto: “No en mä siitä
suutu...”

Pion Karlsson Thomas, 19 v
Painopinnan valmistaja,
Parainen
Komppanian himotuin maalivahti Pargas
IF:stä. Kunnianarvoisa taistelulähetti ( tai
mopopoika ), joka sykkii 24 t vuorokau-
dessa. Särkee naisten sydämet ja menee
venttiseiskan kanssa naimisiin. Motto:
“Mä voin ottaa tota noin venttiseiskan!”

Pion Lehtonen Ville, 20 v
Yo.-levyseppähitsari, Pori
Joukkueen mestarisanailija, joka ei kunni-
oita ketään eikä arvosta mitään. Motto:
“Tää on ihan pa...?!”

Pion Lehtosalo Jussi, 19 v Tekn.
yo., Sysmä
Sysmän korpien iloluontoinen rölli, TST-
Pioneeri -Pasisti-Raisisti. Peltoniemi fani
joka ei tunnusta olevansa Liikolasta. Mot-
to: “Kunnia,velvollisuus, pakko.”

Pion Lertola Tatu, 21 v
Oppilas, Turku
Aito taistelia, aamukasa, joka ei edes vai-
vaudu katsomaan tähtäimien läpi. Kessi-
mestari. Tuleva AuK:n kehä-vääpäli,
gonahti kotihoidossa. Motto: “On messis.”

Pion Pajamo Jyri, 19 v
Yo., Heinola
Olematon sykkijä, Metelisen poliitinen
avustaja. Rengastettu gigolo, tiukka kuin
pieni pupu. Motto: “Punapäät on seksik-
käipiä!”

Pion Palosaari Jussi, 19 v
Yo., Köngäs( ? )
Jaslak-saslak “höhöhöö” -shamaani. Poro-
ja löytyy “kahta puolen puuta”. Lomat ku-
luu matkustellessa.
Kevyemmän pukeutumisen, näkkileivän
sekä sinapin ystävä. Särmä punkka kestää
pitkään. Motto: “Ei pojat tämä vielä kylmä
ole.”
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Tupa3

Kers Harjuketo Marko, 20 v
Opiskelija
Aito Huittisten pohjammaalaane. Batman
kännykässä, lepakkomies tuvassa. Kersantti
jo syntyessään, sykkii kuin syntinen. Natsan-
sa ansainnut! Motto: “Mihnä? Kuhna?”

Alik Heinänen Antti, 20 v
Yo-rockmuusikko, Lohja
Tyttöystävänsä kovilla lomilla. Tsetseeni-
sotilas metsällä. Pystyy filosofoimaan kes-
kellä yötä. Motto: “Ei sinne varmaa tarvita
enempää...”

Alik Jansson Jani, 19 v
Opiskelija, Helsinki
Suoritti kummallisen naisepisodin, josta ei
enää puhuta. Rööki huulessa, varusmies-
palvelus myötätuulessa. Motto: “Olen
erehtymätön!”

Alik Nurminen Ari-Petteri, 19 v
Yo, Turku
Lahja Turun jalkapalloilulle ja naisille.
Absolutisti. Hajottaa porukan murteellaan
tässä. Kapinoiden eteenpäin. Nohevimmat
kommentit ja keskustelun aiheet aina val-
miina. Nukkuu aina (kun voi). Motto:
“Pystyy venymään...”

Alik Oksanen Kimmo, 20 v
Järjestyksenvalvoja, Loimaa
Prikaatin tärkein jätkä, joka rötvää nuotiol-
la ja pitää massakoulua kuntotalolla.
PstK:n tornaritoimisto. Kädet vyölle ja
hytkyminen voi alkaa. Motto: “Herra luut-
nantti, henkilökohtaisesti olen ainakin öl-
jyämässä kirvestä .” (teltassa)

Alik Palkeinen Jaakko, 21 v
Yo, Virtasalmi
Kauha-au. Sko-partion johtaja ilman par-
tiota. Avautumistilaston kärkinimiä. Kyy-
ninen savolainen. Motto: “Ei koske mua,
mä lähen hakee pönttöjä...”

Alik Penttinen Sakari, 19 v
Opiskelija
Tj-huuhaa, joka hapetettiin kaasunaamari
päässä. Tavattiin lomilla nahka-asussa. Tuli
hirvipuolelta eikä ole vielä tottunut todelli-
seen armeijaan. Motto: “Suojeluhälytys!”

Alik Ronkainen Jyri, 20 v
Ib-yo, Stadi
Asenne ja motivaatio kohdallaan. Valmius-
kauden valmein taistelija, hankkiutui veksiin
lyömällä itseään rynkyllä päähän. Loukkaa
tupa 3:n ihmisoikeuksia kaasutuksellaan.
Motto: “Mua et ainakaan nakita!”

Alik Soutsalo Tuomas, 20 v Yo,
Lahti
Kolmostuvan hymypoika. Herkät hetket alik
Palkeisen kanssa. Hauis tärkeämpi kuin kou-
lutus. Mopo keulii horisontissa. Motto: “Pal-
velusmotivaatio jäi taas lomille...”

Tupa 5

Korpr Hakala Ville, 19 v
Baarimikko, Harjavalta
Aito gona-korppi, ehkä tuvan ahkerin kar-
vanaama! Ansaitsi korpin natsat “kovalla
työllä” Motto: “Ei pysty , uv:ta pukkaa!”

Korpr Lahtinen Ville, 20 v
Yo, Nastola
Gonahti heti, kun ei päässyt AuK:uun. Sit-
temmin tunnettu mopona. Tuvan heikko-
hermoisin jätkä, suuttuu asiasta kuin asias-
ta. Motto: “No nii jääkärit, hommiin!”

Jääk Juvonen Jyri, 20 v
Baarimikko, Turku
Selvästi tuvan lusmuin jätkä, mutta siviilis-
sä aikamoinen naistenkaataja. Motto: “Kyl
mä sit kv- kaudel alan särmää!”

Jääk Kippola Atte, 19 v
Yo, Kauhajoki
Urheilu ainoa elämä, kouluttajien suosikki
(ehkä). Motto: “Misä veikkaaja on?”

Jääk Kolari Janne 20 v
Levyseppä, Hauho
Tuvan Pavarotti, laulaa ja nukkuu aina kun
silmä välttää. Haisee kuin pieni Pahkasika!
Ei tue vemppaa, mutta ei kuitenkaan
tsemppaa. Silti neljä kultaista merkkiä.
Motto: “Painitaan!”

Jääk Kortesaro Jarmo, 20 v
Koneistaja, Vantaa
Tuvan ykkösidiootti! Vantaan pornosäkki.
Motto: “Herra kokelas, ois asiaa...”

Jääk Koskinen Mikko, 20 v
Yo, Libaritz/Lahti
Tuvan isoselkä. Lahden paha poika. Järjes-
tysmies tuvassa. Motto: “Jos on mappii ja
on kuski, tarviiks tulla?”

Jääk Laine Joni, 19 v
Iv-asentaja, Turku
Tuvan pierukone! Osoitti jo Pasi-kurssilla
ajotaitonsa, kanttasi pasin kyljelleen ojaan.
Massankasvatuskausi meneillään. Motto:
“Jees byyes!”

Tupa 6

Korpr Ervasti Tuomas, 19 v
Poroisäntä, Pudasjärvi
Tuvan jänkhä-korppi, uni maistuu aina kun
mahdollista. Joukkueen särmin kunnes
muutti tupa 6:een ja gonahti. Motto: “Ne
on kinttaat, eikä kintaat!”

Jääk Forsström Olli, 20 v
Stand-up koomikko, Lahti
Tuvan Wunderbaum, joka rakastaa kalus-
tomarsseja ja pasin “lämmittimiä”. Motto:
“Ei...vamos, no napos!”

Vm Heinonen Tuomo, 19 v
Viestimies, Taivassalo
Tuvan op-torni, 204 pitkä. Sissiteltan vankka
kannattaja. Motto: “Viieestimiiees...”

Jääk Myllymaa Lasse, 19 v
Vapaapainija, Turenki
Mies, joka ei ole vielä saanut vastausta retori-
seen kysymykseensä. Ainainen hekottaja,
joka yrittää tappaa tupatoverinsa kylmyy-
teen. Motto: “Patterit kiinni, tääl on kuuma!”

Jääk Mattila Tommy, 21 v
Puhelinmyyjä, Helsinki
Tuvan vääpeli, jonka tulevaisuudenhaa-
veet risteilevät E- ja HK:n ja Ilmasotakou-
lun välillä. Nelinumeroiset puhelinlaskut.
Motto: “Särmää, särmää,...kele..piste!”

Jääk Nevala Tero, 19 v
Konditoria-agentti
Mies, jota skapparitkin puhuttelevat nimel-
lä Pumada. Punkan tekeminen ylivoimai-
nen haaste. Motto: “Mun mielest...
sellattii...ai jaa?”

Jääk Niemi Jyri, 20 v
Opiskelija, Ylöjärvi
Great balls on fire, terrorisoi tupaa hissi-
musiikillaan. Suklaanarkkari, jonka kaappi
on täynnä jogurtteja ja hedelmiä. Motto:
“Kaapit auki, kuka pölli mun sukat?”

Jääk Nieminen Janne, 19 v
Lähihoitaja, Ulvila
Mies, joka ei tiedä miltä moppi näyttää ja
hankkii töitä telomalla muita. Motto: “Lä-
märit on naistenmiehii, pasikuskit haisee!”

Jääk Nieminen Sami, 19 v
Kokki, Taivassalo
Tuvan nuuskakeisari, loistaa usein poissa-
olollaan sulkeisissa ja tks:ssa. On tavoitet-
tavissa Huoltolalta. Motto: “Huoltola
kutsuu...Pasiin pitää vaihtaa lämpökahvat”

Tupa 7
Korpr Hänninen Hannu, 19 v
Yo, Hanko
Mies, joka taitaa pinkan teon, ainakin
omasta mielestään. Motto: “Korpin natsat
ja lupa gonahtaa!”

Korpr Palmu Timo-Pekka, 19 v
Yo, Valkeala
Älytön särmääjä, tupa- ja alue-Palmu toi-
mii. Motto: “En mie särmää...”

Korpr Perttu Jaakko, 19 v
Yo, Kiukainen
Sykkii hiljaa kiroillen. Motto: “Radio kiin-
ni!”

Korpr Virtanen Antti, 19 v
Traktorinkuljettaja, Koski TL
Kosken lehmipoika. Elämä: pasit ja korpin
natsat. Motto: “Niin...oi voi”

Jääk Hämäläinen Antti, 19 v
Autonkuljettaja, Iisalmi
Savon poeka, uimamaisteri - löytää poh-
jaan kuin pohjaan. Motto: “Voen ilmoittaa:
ime mailaa!”

Jääk Nurmela Samu, 20 v
Yo, Laitila
Laitilan kaurajätti, “tummanlihan ystävä”.
Motto: “Miks aina mää?”

Jääk Petäjistö Kimmo, 20 v
Yo, Valkeakoski
Mies, joka suunnisti 1 km:n matkalla 5 km
harhaan. Motto: “En oo menos!”

Jääk Ranta Jaakko, 21 v
Mies, jonka maine kiirii edellä. Superma-
pin käyttäjä, gonahti jo syyskuussa. Motto:
“Mikä laulaen tulee se viheltäen menee.”

Jääk Valkonen Tomi, 20 v
Yo, Riihimäki
Avautuu vasta hiljaisuuden jälkeen. Heli-
umpallo-hymy. Elämänasenteessa vikaa?
Motto: “Kuin mulle käy aina näin?”

Tupa 8

Kok Kemppilä Ilkka, 21 v
Tekn. yo., Kärkölä
Pystyy sähköilemään kaluston perään pit-
kin yötä ja suorittamaan hapettavia peli-
liikkeitä päivällä. Motto: “Mukaan tulee
myös pipo...”

Kok Marjava Petri, 19 v
Yo, Turku
Naisiin koukkuun jäänyt särmä sotilas. Sil-
ja Linen vuoden mies. Selviytyy tilanteesta
kuin tilanteesta. Kultainen barettimerkki,
kultainen hymy, RUK:n kultainen mitali,
porilaisristi...kysyttävää? Aito, turkulai-
nen. Motto: “Mä voin vaik itte...”

Kok Turtinen Henri, 20 v
Tekn. yo., Yli-Ii
Yli-Ii:n särmin (ainoa) tj-coxu. Ainoa kova
jätkä. Kokelas kuin Hangon keksi. My
name is Roger over. Ei juuri koskaan tosis-
saan. Motto: “Se on niinku nuolis...”

Panssarintorjuntaohjusjoukkue
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Tupa 1

Kok Autio Asko 20 v
Yo, Porvoo
Venyy ja vanuu enemmän kuin mäyssätty
purukumi. Tuo mainio mies tupa ykkösen.

Kok Hukari Arni 20 v
Yo, Tampere
Taitaa itämaiset taistelulajit. Ei taivu edes
mattopainissa?
Motto: “Japanese girls rules!”

Kok Kangas “Kängääs”Heikki 20 v
Yo, Vantaa
Motto:”Että mä oon hyvännäkönen!”

Kok Puhakka “Puhis” Antti 21 v
Tekn. yo., Turku
Tuvan oma nallekarhu. Puuhanalle. Käyt-
tää enemmän järkeä kuin ääntä. Professori.
Motto:”Miks te mut tätä varten herätitte?”

Kok Pyymäki Santtu 20 v,
Tekn. yo., Mouhijärvi
Päivikki Pyysalo.
Motto: “No niin, kaareen, polvelle, pieni
palaute.”

Kok Routsi “Roger” Vesa-Matti 20 v
Tekn. yo., Ulvila
Hassu, mutta härö. Roger that.
“Shakkimestari”.
Motto: “Hei kato, melkein shakki.”

Kok Vähä-Jaakkola Tuomas 19 v
Tekn. yo., Punkalaidun
Mies, joka nukkuu siviilissäkin kivääri
sängyssä. Veikeä vekkuli.
Motto: “Ei pojat, ei sotaa näin käydä!”

Alik Heilekari Juha-Pekka 23 v
Yo, Pori
Tuvan tohtori. Lukee yöt ja nukkuu päivät.
Motto:”Minimisykkeellä”

Tiedustelujoukkue

Suomen KansainvälSuomen Kansainväl

Kok Rönni Kalle 20 v
Yo, Pälkäne
Entinen tuleva kantaupseeri. Tuvan ilopilleri.
Motto: “#!&¤ mä katkasen sulta niskat.”

Tupa 4

Jääk Piirto Henri 19 v
Tietotekniikka-elektroniikka-
asentaja, Ilmajoki
Positiivisella energialla varustettu taisteli-
ja Pohjanmaalta, joka gonahti jo kauan sit-
ten ennen intiin tulemista. Yöllä tekee
kaikkea muuta kuin nukkuu.
Motto: “Nukun lattialla sissitakki päällä ja
kumisaappaat jalassa.”

Jääk Huttunen Juho 19 v
Opiskelija, Rauma
Pioneeri henkeen ja vereen. Ei halua kos-
kaan kenellekkään mitään ikävyyksiä.
Motto: “Ovi kiinni, valot pois, turvat kiin-
ni, Piirto punkkaan.”

Korpr Perkola  Perttu 19 v
Datanörtti, Helsinki
Kaikkien viestimiehien idoli. Elää roska-
ruoalla ja tupakalla. Omistaa noin 2 000
CD:tä, joita luukuttaa aina kassulla.
Motto: “Non-Ni Joh...”

Jääk Lipasti Samppa 20 v
Elämäntaiteilija, Vaasa
“Gona in 60 seconds”. Mies 0,00165 km
pitkä, vetää settiä milloin vaan, missä
vaan, jopa unissaan.
Motto: “HEI, misson mun baaretti, hans-
kat, kenkä, takki jne...”

Jääk Nieminen Vesa  19 v
Yo, Turku
Viilaa pilkkua, opettelee piin desimaalin
ulkoa, on asioista aina erimieltä.
Tuvan Aristoteles, filosofoi kaikkea maan
ja taivaan välillä.
Motto: “Jos Coca-Cola maistuis kaljalta....”

Jääk Tulosmaa Tuukka  20 v
Yo, Tampere
Alussa hiljainen kaapissa nukkuja, nyky-
ään gonahtanut fightteri, joka nauttii sot-
kun sämpylöistä ja odottaa kotiinpääsyä
enemmän kuin kukaan muu..
Motto: “Mä oon niin solidaarinen...”

Jääk Niinikoski Jani  20 v
Metsuri, Nurmijärvi
Yön pimeydessä näkyy himmeä kännykän
valo ja kuuluu puhetta. Mies, joka nautti
täysin rinnoin tähypaikalla tanssimisesta.
Motto: “ZZZ....ZZZ....ZZZ...”

Jääk Manninen Asko 19 v
Yo, Kajaani
Joskus pihalla kuin lumiukko. Puhelee vä-
lillä himmeitä juttujaan. “Huuto yössä”:
Käveli oman joukkueen väijyyn.
Motto: “Hämärän rajamailla tämä etenee!!”

Jääk Kukkonen Turo  19 v
Puutarhuri, Köyliö
Aina yhtä iloinen Pasi-kuski Köyliöstä.
Pistää pasilla mutkat suoriksi ja vetää nol-
lat taulussa vaikka Kosovoon.
Motto: “En OO Menos!!”

Jääk Liljeqvist Tero 19 v
Tietotekniikka-elektroniikka-
asentaja, Kurikka
Kurikkalainen viestimies, tuli alokaskau-
den jälkeen Tiedusteluun.
Motto: “Ja tuntemattoman autostahan mä
en vanteita varasta...”

Jääk Salonen Mikko  21v
Kokki, Tampere
Aina jossain muualla kuin palveluksessa:
lomilla, sotkussa, vempassa, VMTK:ssa.
Tätä miestä TODELLAKIN kiinnostaa up-
seerin ura.
Motto: “Reserviin en siirry, mä meen sivi-
liin!”

Jääk Lindholm Janne  20 v
Opiskelija, Tuusniemi
Gonasissi Savon perämetsästä. Tetsaami-
nen rajoituu lähinnä TV:n katseluun. Ver-
baalinen ruoskija, jätää kaikki kylmäksi.
Motto: “Jannen päässä hiljaisuus!
...ZZZ....”

Tupa 5

Jääk Vainikainen Sami 20 v
Yo, Turku
Aina vaiheessa ja tulee joka paikkaan vii-
meisenä!
Motto: “Onk täs joku kiire ?! “

Jääk Sykkö Tuomas 19 v
Tekn. yo., Rauma
Tuvan hymypoika! Energiaa riittää kuin
Duracell pupulla! Totaalinen pannukuski.
Motto: “Ei vaikuta mun kotiutumispäivä-
määrään...”

Jääk Urasto Juha-Pekka 19 v
Yo, Helsinki
Tuvan vääpeli. Kamat kantoon ja menox...
Herra Helsingin herralla kamaa mukana
metsässä enemmän kuin Helsingin Stock-
mannilla ? Täbö 2x skrodempi, ku muilla.
Mua ahistaa...
Motto: “Ei niinku kiinnosta...zzz....”

Korpr Tuominen Juha 20 v
Merkonomi, Forssa
Forssan kuningas! Ei keksi Forssasta muu-
ta hyvää kuin Suomen suurimman huolto-
aseman!
Motto: “Fiksut pärjää aina, mutta kuis sun
käy?”

Jääk Särkinen Eero 19 v
Baarimikko, Nokia
Mies, jolta lähes kaikki varusteet ovat ol-
leet hukassa!
Motto: “Ooks sä vähä hidas vai muuten
vaan tyhmä?”

Jääk Seppäläinen Olli 20 v
Koneistaja, Mänttä
Tuvan puhelinnarkomaani! Illalla hiljai-
suuden jälkeen kuluu peiton alta supinaa ja
tunnin jälkeen kuuluu: “Mäkin rakastan
sua!”
Motto: “Kunnia, Velvollisuus, Tahto tai
jotain. “

Jääk Savilampi Ville 20 v
Yo, Raahe
Tuvan professori! Lukee kirjoja niin pirus-
ti ja tietää vastaukset melkein kaikkiin ky-
symyksiin.
Motto: “Tää on niinku ihan pe…”

Jääk Mäkinen Jarno 20 v
Opiskelija, Sydänmaa
“Sydänmaan Sonni”, joka tietää kaiken Po-
kemoneista.
Motto: “Ime mun venttiseiskaa...”

Jääk Vartio Joonas 19 v
Yo, Oulu
Sissi-lämäri. Tuvan lääkekaappi. Murre-
erot aiheuttivat sekaannusta skappareiden
kanssa.
Motto: “Älä ny mua ammu, kuka sua sitte
paikkaa ?”

Jääk Tanttari Juha 20 v
Sähköasentaja, Ylistaro
Tuvan Suomipoppari! Gona pannukuski.
Motto: “Kaikki löytyy, mitä ei oo varaas-
tettu!”



43

Tupa 6

Jääk Karhu Tuure 20 v
Yo, Lahti
Tavarat levällään ympäri tupaa ja aina hu-
kassa.
Motto: “Kuka on pölliny mun kamat ?!?”

Jääk Kemppainen Mikko 21 v
Yo
Sytyttää valot ja radiot 6.00 !!!
Motto: “En oo lähössä Kosovoon siivoojan
palkalla.”

Jääk Keränen Lauris 20 v
Yo
“Tuvan tyranni”. Kaupunkilaispoika Es-
poosta.
Motto: “Tommonen coupe-mersu Koso-
vosta.”

Jääk Laine Juha  20 v
Yo
“Moraalin vartija” . . . hiljainen vaikuttaja.
Motto: “Mun täytyy nyt vähän miettiä . . .
ei mitään väliä.”

Jääk Lehtonen Antti 20 v
Koneasentaja
“Pelimies” . . . Tuvan vemppa kunkku.
Motto: “Mä oon oikeesti kippee.”

Jääk Liikkanen Jussi-Petteri 20 v
Yo/kerho-ohjaaja
Tehokas siivooja toimii aina . . . ota löysin
rantein - - - on aina lähös.
Motto: “Kyl siel Kosovos on ihan siistii.”

Korp Luis Daniel 20 v
Vempraali Espanjan auringosta (spanish
loverboy). Kuumaverinen catalonian mata-
dor . . bablo
Motto: “En oo koskemas ikomiin, vaik tu-
lis pekkaa!!!”

Jääk Lähteenmäki Marko 20 v
Yo
Laitilan karaoketähti . . . Teinityttöjen päi-
väuni. Kertoo parhaat jutut unissaan.
Motto: “Mä oon astunu sitä !”

Jääk Matilainen Otniel  20 v
Kokki
“Maskuliininen barbaari” . . . hakee miehi-
syyttä kiiltävistä merkeistä (laskuvarjo-
hyppääjä?)
Motto: “Kyl miä syön, mut en miä liho mil-
lään.”

Korp Nyström Ossi 19 v
Yo
“Kraak !!! . . . Krääk!!! . . . .Miä lähen yhen
mapilla!!!” Painiotteet toimivat moneen
hommaan, kommentoi erämies.
Motto: “Mun omassa RK 92:ssa on . . . “

Jääk Pohjonen Mikko 20 v
Hienomekaanikko
Mies, jolle nukkuminen on päiväuni.
Motto: “Onks kukkaa menos huomenna
vemppaan?”

Tupa 7

Jääk Hohkala Antti 20v
Yksityisetsivä, Pori
Tuvan diileri, prikaatin kovin pelimies.
Varsinainen spede.
Motto: “Jos et vemppaa, et voi voittaa”

Korpr Honkavaara Panu 19 v
Yo,Vaasa
Tuvan pankkiautomaatti ja siivouspalvelu,
jolla on oma selitys joka asiaan.
Motto: “Aika säälittävää”

Korpr Hynninen Peitsa 19 v
Tekn. yo., Vantaa
Tuvan sossu. Tehtävä: Ibizalle rakkautta
vaiko Kosovoon rauhaa turvaamaan?
“Vai pitäiskö mennä vemppaan”?
Motto: “Hei pojat, ei teil olis lainata.....”

Korpr Häkkinen Lauri 21 v
Yo, Pori
Särmä tiedustelukorpraali, joka gonahti
täysin KV-kaudella.
Musiikin ensyklopedia.
Motto: “Kun ei nappaa ,niin ei nappaa!”

Jääk Korhonen Janne 19 v
Tekn.yo., Siilinjärvi
Siilinjärven sonni. Kävelevä tunnistuskan-
sio: “Tää taitaa olla BRDM kakkonen.”
Tuvan nakkikone, joka lopulta hajosi naki-
tukseen.
Motto: “Eläpä ala!”

Jääk Lehmus Jasper 19 v
Yo, Lieto
Komppanian polkkakuningas. Viinapää??
Mies,jolla on sotku omassa kaapissa.
Motto: “Ei elämää ilman naisia!”

Jääk Loikkanen Lauri 19 v
Yo,Vantaa
Quattro-erikoisjoukot: laskuvarjokoulutet-
tu kansainvälisen tiedustelupanssari-
ajoneuvon johtaja eli osapuilleen yhtä tär-
keä kuin Expressbussin rahastaja.
Motto: “Stigaa fönäri posee ettei pääse gal-
dis inee.”

Jääk Piisola Mikko 19 v
Yo, Mikkeli
MAP, fantasia kirjallisuuden professori, 3
kaappia: oma kaappi, tupakaappi ja
sänky. Gona-kv.
Motto:” Mää olen tuvan särmäri.”

linen Valmiusjoukkoinen Valmiusjoukko

Tupa 9

Alik Ahokas Vesa-Pekka  21 v
Lieto
Still the man! Onko Kysyttävää?
Motto: “Firestarter! Sytyttää paikan kuin
paikan!”

Alik Anttola Niko  19 v
Lohja
Mr. Nice Guy the Man, Kekkeruus-naama.
Born to be wild, paitsi himassa.
Motto: “Mulla on suuri visio tästä skenaa-
riosta.”

Alik Immonen Lauri 21v
Lahti
Elämämme sankari. Gona-alik.
Motto: “Tiedustelu, aina askeleen edellä!”

Alik Kuvaja JKI 21 v
Yo, Laitila
Metsässä kuin eläin, kassulla kuin rusakko!

Alik Laurila Timo  20 v
Postimies, Pori
Puhuu haluistaan unissaan. Monenlaisten
asioiden harrastaja.
Motto: “Oli iha hito hyvä viikonloppu...”

Alik Lepo Antti  19 v
Lohja
Lord of dance, master of pain, man of mystery.
Motto: “Kuolema korvaa univelan.”

Alik Pellotsalo Jaakko 19 v
Alastaro
“Armahtaja”
Motto: “Älä vemppaa, lähde UV:lle”

Alik Vehko Tero  20 v
Lahti
Tulenjohtaja, joka ampuu omiin asemiin.
Inhoaa metsää yli kaiken.
Motto: “Jumi on voimaa ja voima on nope-
utta.”

Porilaisen

osoitteenmuutokset sekä
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Mitä Sotku oikeastaan
myykään?

s.31

Säkylän Sotilaskoti


